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Welkom 

 

Gezang 328: 1 

1 Here Jezus, om uw woord 

zijn wij hier bijeengekomen. 

Laat in 't hart dat naar U hoort 

uw genade binnenstromen. 

Heilig ons, dat wij U geven 

hart en ziel en heel ons leven. 

 

Stil gebed, votum en groet 

 

Psalm 98: 1 

1 Zingt een nieuw lied voor God den HERE, 

want Hij bracht wonderen tot stand. 

Wij zien Hem heerlijk triomferen 

met opgeheven rechterhand. 

Zingt voor den HEER, Hij openbaarde 

bevrijdend heil en bindend recht 

voor alle volkeren op aarde. 

Hij doet zoals Hij heeft gezegd. 

 

Wet 

 

Psalm 119: 22 

22 De HEER is al mijn deel. Ik ben uw knecht 

en ik zal houden wat er staat geschreven. 

van harte zoek ik 't heil mij toegezegd, 

uw goede gunst die mij geleidt ten leven. 

Genade, HEER, Gij die mijn pleit beslecht, 

Gij die mij uw belofte hebt gegeven. 

 

Gebed 

 

De kinderen gaan naar de bijbelklas 

 

Schriftlezing: Markus 1: 14-28 
14Nadat Johannes gevangengenomen was, ging 

Jezus naar Galilea, waar Hij Gods goede nieuws 

verkondigde. 15Dit was wat Hij zei: ‘De tijd is aan-

gebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot 

inkeer en geloof dit goede nieuws.’ 

Simon, Andreas, Jakobus en Johannes geroepen 
16Toen Jezus langs het Meer van Galilea liep, zag 

Hij Simon en Andreas, de broer van Simon, die hun 

netten uitwierpen in het meer; het waren vissers. 
17Jezus zei tegen hen: ‘Kom, volg Mij! Ik zal van 

jullie vissers van mensen maken.’ 18Meteen lieten 

ze hun netten achter en volgden Hem. 19Iets ver-

derop zag Hij Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en 

zijn broer Johannes, die in hun boot bezig waren 

met het herstellen van de netten, 20en direct riep Hij 

hen. Ze lieten hun vader Zebedeüs met de daglo-

ners achter in de boot en volgden Hem. 

Een nieuwe leer met gezag 
21Ze kwamen in Kafarnaüm, en op de eerstvol-

gende sabbat ging Jezus naar de synagoge en on-

derwees er de mensen. 22Ze waren diep onder de 

indruk van zijn onderricht, want Hij sprak hen toe 

als iemand met gezag, en niet zoals de schriftge-

leerden. 23Op dat moment was er in de synagoge 

ook een man die bezeten was door een onreine 

geest, en hij schreeuwde: 24‘Wat hebben wij met 

Jou te maken, Jezus van Nazaret? Ben Je geko-

men om ons te vernietigen? Ik weet wel wie Je 

bent, de heilige van God.’ 25Jezus sprak hem 

streng toe en zei: ‘Zwijg en ga uit hem weg!’ 26De 

onreine geest deed de man stuiptrekken en verliet 

hem met een luide schreeuw. 27Iedereen was zo 

verbijsterd dat ze tegen elkaar zeiden: ‘Wat is dit 

allemaal? Een nieuwe leer met groot gezag! Zelfs 

als Hij onreine geesten een bevel geeft, wordt Hij 

gehoorzaamd.’ 28Het nieuws over Jezus ver-

spreidde zich algauw overal in Galilea. 

 

Gezang 169: 5, 6 

5 Heer Jezus, die ons hebt bezocht, 

Gij Opgang uit den hoge, 

die onze ziel hebt vrijgekocht, 

dat zij U dienen moge, 

Gij herder die 't verloorne zoekt, 

de hemel heeft ons niet vervloekt: 

God is om ons bewogen. 

6 Zingt dan de Heer, stemt allen in 

met ons die God lof geven: 

Hij schiep ons voor een nieuw begin, 

hoeveel wij ook misdreven. 

Hij riep ons uit de nacht in 't licht 

van zijn genadig aangezicht. 

in Christus is ons leven! 

 

Preek met het thema: Overvloed en overgave 

 

Psalm 99: 1, 8 

1 God is Koning, Hij sticht zijn heerschappij. 

Volken, hoort zijn stem. Buigt u, beeft voor Hem, 

die met macht gekroond op de cherubs troont. 

Aarde, word bewogen, beef voor zijn vermogen. 

8 Maakt Hem nu tezaam groot, verheft zijn naam. 

Buigt u voor Hem neer, Hij is onze Heer, 

die met macht gekroond op de Sion troont. 

Houdt Hem hoog in ere! Heilig is de HERE. 

Mededelingen 

Gebeden 

Collecteaankondiging: 

1. Studentenwerk Rooted 

2. Emeritikas 

Gezang 291: 1 

1 Nooit kan 't geloof te veel verwachten, 

des Heilands woorden zijn gewis. 

't Faalt aardse vrienden vaak aan krachten, 

maar nooit een vriend als Jezus is. 

Wat zou ooit zijne macht beperken? 

't Heelal staat onder zijn gebied! 

En wat zijn liefde wil bewerken, 

ontzegt Hem zijn vermogen niet. 

Zegen 


