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VOORBEREIDING  
v:  In de naam van de Vader, de Zoon en Heilige Geest.  
g:  Amen.  
v:  Onze hulp is in de naam van Heer  
g:  die hemel en aarde gemaakt heeft.  
v:  Voorbereidingsgebed  

… vergeef ons al wat wij misdeden  
g:  opdat wij weer in vrede leven.  

Orgelspel bij Psalm 130: 2  

v:  Amen.  !
ANTIFOON (voorganger) 

In mijn nood riep ik tot de Heer,  
ik schreeuwde naar mijn God om hulp.  
In zijn paleis hoorde Hij mijn stem,  
mijn roepen bereikte zijn oren.    !

INTROÏTUSPSALM  
Psalm 18: 1 en 5 (orgel en lector) 

!

Zoudt Gij indachtig wezen al wat een mens misdeed,

wie zou nog kunnen leven in al zijn angst en leed?

Maar Gij wilt ons vergeven, Gij scheldt de schulden kwijt,

opdat wij zouden vrezen uw goedertierenheid.
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Ik heb U lief van ganser harte, Here.

Gij immers zult het onheil van mij weren.

Gij zijt mijn steenrots, mijn bevrijder Gij,

Gij zijt een muur, een vestingwal om mij.

Mijn God, mijn schild, mijn schuilplaats in 
gevaren,

mijn rots die mij beschermd en blijft bewaren,

o hoorn des heils, U loof ik voor altijd,

ik roep het uit, want gij hebt mij bevrijd.
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God boog zich neer, zijn hand heeft mij gevonden

toen mij de waat'ren aan de lippen stonden.



!
ANTIFOON  !!!
KYRIE EN GLORIA  
V: Heer, ontferm U 
G: Christus, ontferm U, Heer, ontferm U !
GROET  
v:  De Heer zij met u,  
g:  en met uw geest.  !
COLLECTAGEBED  !
LEZING UIT OUDE TESTAMENT  
 Deuteronomium 18: 15-20 
Hij zal in uw midden profeten laten opstaan, profeten zoals ik. Naar hen moet u luisteren. 
U hebt de Heer daar immers zelf om gevraagd, toen u bij de Horeb bijeen was? U zei: ‘Wij 
kunnen het stemgeluid van de Heer, onze God, en de aanblik van dit enorme vuur niet 
langer verdragen; dat overleven we niet.’ De Heer heeft toen tegen mij gezegd: ‘Zij 
hebben goed gesproken. Ik zal in hun midden profeten laten opstaan zoals jij. Ik zal hun 
mijn woorden ingeven, en zij zullen het volk alles overbrengen wat ik hun opdraag. Wie 
niet wil luisteren naar de woorden die zij in mijn naam spreken, zal ik ter verantwoording 
roepen. Maar als een profeet de euvele moed heeft om in mijn naam iets te zeggen dat ik 
hem niet heb opgedragen, of om in de naam van andere goden te spreken, dan moet hij 
ter dood worden gebracht. !
GRADUALEPSALM  

Psalm 130: 1 en 3 (orgel en voorganger) 

Hij redde mij, toen 's vijands overmacht

mij totterdood in d' engte had gebracht.

Te kwader ure traden zij mij tegen,

maar God geleidde mij op goede wegen,

maakte ruim baan hoezeer ik werd benauwd.

Hij is het die in liefde mij behoudt.
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Uit diepten van ellende roep ik tot U, o 
Heer.

Gij kunt verlossing zenden, ik werp voor U 
mij neer.

O Laat uw oor zich neigen tot mij, tot mijn 
gebed.

Laat mij gehoor verkrijgen, red mij, o Here, 
red!



!

!
EPISTELLEZING  
 Efeziërs 6:  10-18 
Ten slotte, zoekt u kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting 
van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet 
gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van 
de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Neem daarom de wapens van 
God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid 
stand te kunnen houden. Houd stand, met de waarheid als gordel om uw heupen, de 
gerechtigheid als harnas om uw borst, de inzet voor het evangelie van de vrede als 
sandalen aan uw voeten, en draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle brandende 
pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. Draag als helm de verlossing en als 
zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods woorden. Laat u bij het bidden leiden door de 
Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen. !!
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Ik heb mijn hoop gevestigd op God de Heer die hoort.

Mijn hart, hoezeer onrustig wacht zijn verlossend woord.

Nog meer dan in de nachten wachters het morgenlicht,

blijf ik, o Heer, verwachten uw lichtend aangezicht.



ZONDAGSLIED  
Lied 966: 1, 2 en 5 (orgel en lector) 

!

!

1 
 

Het heil des hemels werd ons 
deel

alleen door Gods genade.

Wij werkten en wij wonnen 
veel,

maar alle winst bleek 
schade.

't Geloof ziet Jezus Christus 
aan:

wat Hij deed is genoeg 
gedaan

voor al wie leeft op aarde.
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Geen mens kon ooit des Heren 
wet,

der mensen maat vervullen;

toen heeft de Zoon zich 
ingezet

om God en onzentwille

en kwam tot ons, een mens 
als wij,

maar zonder zonde, waarlijk 
vrij,

de mens van den beginne. 
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Lof Vader, Zoon en Heil'ge 
Geest,

Hem die voor alle tijden

ons heeft geroepen tot zijn 
feest,

die zeer ons zal verblijden.

Ja, ons verlangen wordt 
vervuld

en onze mens'lijkheid 
onthuld,



!
PSALMWOORD  

‘Allen die uw hoop vestigt op de Heer:  
wees sterk en houd moed’. 
Halleluja!  !

EVANGELIELEZING  
Marcus 1: 21-28 

Ze gingen op weg naar Kafarnaüm, en op de eerstvolgende sabbat ging Jezus naar de 
synagoge en onderwees er de mensen. Ze waren diep onder de indruk van zijn onderricht, 
want hij sprak hen toe als iemand met gezag, niet zoals de schriftgeleerden. Er was in de 
synagoge ook een man die bezeten was door een onreine geest, en hij schreeuwde: ‘Wat 
hebben wij met jou te maken, Jezus van Nazareth? Ben je gekomen om ons te vernietigen? 
Ik weet wel wie je bent, de heilige van God.’ Jezus sprak hem streng toe en zei: ‘Zwijg en 
ga uit hem weg!’ De onreine geest deed de man stuiptrekken en verliet hem met een luide 
schreeuw. Iedereen was zo verbijsterd dat ze tegen elkaar zeiden: ‘Wat is dit allemaal? 
Nieuwe leer met groot gezag! Zelfs als hij onreine geesten een bevel geeft, wordt hij 
gehoorzaamd.’ Het nieuws over Jezus verspreidde zich al gauw overal in Galilea. 
g:  Lof zij Christus in eeuwigheid.  !!

zij is in God voleindigd.



CREDO 
 Lied 351: 1 en 2 (orgel en voorganger) 

1. In U zijn wij begrepen,  
in U zijn wij gedoopt.  
Uw dood werd ons ten teken,  
uw leven onze hoop.  
Nu weten wij voorgoed:  
Gij zult ons nooit begeven,  
uw lichaam is ons leven,  
uw offer is ons bloed.  !

2. Wij zijn in U begraven,  
wij staan met U rechtop.  
Wij zijn niet langer slaven,  
maar kinderen van God.  
Een wereld zijn wij oud,  
maar nieuw als deze morgen,  
geboren ongeborgen,  
verloren tot behoud. !

PREDIKING  !
LIED 816 (orgel en lector: 1 en 3; orgel en voorganger: 2 en 4) 

1. Dat wij ons zelf gewonnen geven 
aan het bevrijdende bestaan, 
aan wat ons uitdaagt om te leven. 
Dat wij de stille roep verstaan. !

2. Dat wij versteende zekerheden 
verlaten om op weg te gaan. 
Dat niet de greep van het verleden 
ons achterhaalt en stil doet staan. !

3. Omdat de huizen die wij bouwden 
geen onderkomen kunnen zijn. 
Omdat het bloedeloos vertrouwde 
ons achterdochtig maakt en klein. 

  
4. Dat wat wij hebben ons niet gijzelt, 

dat wij van elke dwang bevrijd 
naar onbekende plaatsen reizen. 
Dat Gij ons onderkomen zijt. !

GEBEDEN  
Dankgebed  
Voorbeden  
Responsie na voorbeden: Lied 367 h 

Wij bidden U, verhoor ons, Heer. 
Stil gebed  



Onze Vader, die in de hemelen zijt,  
uw naam worde geheiligd,  
uw rijk kome,  
uw wil geschiede,  
gelijk in de hemel, alzo ook op aarde,  
geef ons heden ons dagelijks brood  
en vergeef ons onze schulden,  
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren,  
en leid ons niet in verzoeking,  
maar verlos ons van het kwade.  
Want U is het rijk en de kracht  
en de heerlijkheid, in eeuwigheid. Amen.  !

SLOTLIED  
 Lied 799: 5 en 6 (orgel en lector) 

!
ZEGEN  
g:  Amen.  !
ORGELSPEL  

5.Komt, laat ons voortgaan, 
kindren!

De Vader staat ons bij.

Zou soms de last ons hind'ren,

Hij gaat aan onze zij.

Ja, Hij bemoedigt ons

en zendt in de verschrikking

zijn zon tot een verkwikking:

!
6.Wij moesten het maar wagen

't is wel het wagen waard

om niets meer mee te dragen

dat onze ziel bezwaart.

De wereld is te klein!

Komt, gaat met Jezus mede

in alle eeuwigheden!

Het moet toch Jezus zijn!


