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Welkom en mededelingen 

 

VOORBEREIDING 

 

Moment van stilte  

 

V:  De Heer zij met u. 

G:  Ook met u zij de Heer. 

V:  Onze hulp is in de naam des Heren 

G:  die hemel en aarde gemaakt heeft. 

 

Drempelgebed 

 

Zingen: Psalm 142 vers 1 en 2 

 

1  Tot God de Heer hief ik mijn stem, 

ik riep tot God, ik smeekte Hem. 

Alles, alles wat mij benauwt 

heb ik de Here toevertrouwd. 

 

2  Wanneer mijn geest in mij versmacht 

kent Gij mijn pad, staat Gij op wacht. 

Al mijn beweging gaat Gij na, 

waar ik ook ga, waar ik ook sta! 

 

Kyriegebed,  

 door gemeente driemaal beantwoord met Lied 367b 

 

1  Heer, onze Heer, ontferm u over ons. 
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Zingen: Glorialied 150a vers 1 en 2  

 

1  Geprezen zij God! Gij engelenkoor 

dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord! 

Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep, 

die allen daarboven tot dankzegging riep. 

 

2  Geprezen zij God! Gij allen op aard, 

aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt. 

Loof Hem die uw Heer is met juichende stem. 

Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem! 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

Gebed van de zondag 

 

Lezing: Marcus 5: 1-20 

 

1Ze kwamen aan de overkant van het meer, in het gebied van de 

Gerasenen. 2Toen Hij uit de boot gestapt was, kwam Hem meteen 

vanuit de grafspelonken een man tegemoet die door een onreine 

geest bezeten was 3en in de spelonken woonde. Niemand kon 

hem meer vastbinden, zelfs niet met kettingen. 4Hij was al 

dikwijls aan handen en voeten geketend geweest, maar dan trok 

hij de kettingen los en sloeg hij de boeien stuk, en niemand was 

sterk genoeg om hem te bedwingen. 5En altijd, dag en nacht, liep 

hij schreeuwend tussen de rotsgraven en door de bergen en sloeg 

hij zichzelf met stenen. 6Toen hij Jezus in de verte zag, rende hij 

op Hem af en wierp zich voor Hem neer, 7en luid schreeuwend 

zei hij: ‘Wat heb ik met Jou te maken, Jezus, Zoon van de 

allerhoogste God? Ik bezweer Je bij God: doe me geen 

pijn!’ 8Want Hij had tegen hem gezegd: ‘Onreine geest, ga weg 



4 

 

uit die man.’ 9Jezus vroeg hem: ‘Wat is je naam?’  

En hij antwoordde: ‘Legioen is mijn naam, want we zijn met 

velen.’ 10Hij smeekte Hem dringend om hen niet uit deze streek 

te verjagen. 11Nu werd er op de berghelling een grote kudde 

varkens gehoed. 12De onreine geesten smeekten Hem: ‘Stuur ons 

naar die varkens, dan kunnen we bij ze intrekken.’ 13Hij stond 

hun dat toe. Toen de onreine geesten de man verlaten hadden, 

trokken ze in de varkens, en de kudde van wel tweeduizend stuks 

stormde de steile helling af, het meer in, en verdronk in het 

water. 
14De varkenshoeders sloegen op de vlucht en vertelden in de stad 

en in de dorpen wat ze hadden meegemaakt, en de mensen 

gingen kijken wat er gebeurd was. 15Ze kwamen bij Jezus en 

zagen de bezetene daar zitten, gekleed en bij zijn volle verstand, 

dezelfde man die altijd bezeten was geweest door het legioen, en 

ze werden door schrik bevangen. 16Degenen die alles gezien 

hadden, legden uit wat er met de bezetene en met de varkens was 

gebeurd. 17Daarop drongen de mensen er bij Jezus op aan om 

hun gebied te verlaten. 18Toen Hij in de boot stapte, smeekte de 

man die bezeten was geweest om bij Hem te mogen 

blijven. 19Dat stond Hij hem niet toe, maar Hij zei tegen hem: 

‘Ga naar huis, naar uw eigen mensen, en vertel hun wat de Heer 

allemaal voor u heeft gedaan en hoe Hij zich over u heeft 

ontfermd.’ 20De man ging weg en begon in de Dekapolis rond te 

vertellen wat Jezus voor hem had gedaan, en iedereen stond 

verbaasd. 

 

Zingen: Lied 142 vers 6 en 7 

 

6  Red mij van wie te sterk mij is, 

voer mij uit zijn gevangenis, 

dat ik U, Heer, dat ik U dan 

mijn Heer en God weer loven kan. 
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7  Al uw getrouwen roep ik saam 

als Gij mij zo hebt welgedaan, 

zij zullen horen hoe ik zing 

uw naam en uw rechtvaardiging. 

 

Verkondiging 

 

Zingen: Lied 315 vers 1 en 2  

 

1  Heb dank, o God van alle leven, 

die zijt alleen Uzelf bekend, 

dat Gij uw woord ons hebt gegeven, 

uw licht en liefde ons toegewend. 

Nu rijst uit elke nacht uw morgen, 

nu wijkt uw troost niet meer van de aard, 

en wat voor wijzen bleef verborgen 

werd kinderen geopenbaard. 

 

2  En of een mens al diep verloren 

en ver van U verzworven is, 

Gij noemt zijn naam, hij is herboren, 

vernieuwd door uw getuigenis. 

Uw woord, dat spreekt in alle talen, 

heeft uit het graf ons opgericht, 

doet ons in vrijheid ademhalen 

en leven voor uw aangezicht. 
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GEBEDEN EN GAVEN 

 

Gebeden,  

 met respons lied 367e 

 

1  Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 

 

Collecte  

 

Vandaag is de eerste collecte bedoeld voor noodhulp en 

rampenpreventie in Ethiopië. De tweede collecte is voor de 

kerk. 

 

Recent dreigt voor miljoenen mensen in Ethiopië (maar ook in 

Kenia en Somalië) hongersnood. Door aanhoudende, 

uitzonderlijke droogte gaan gewassen dood en sterven dieren. 

Volgens de Verenigde Naties is de situatie in de Hoorn van 

Afrika sinds 1981 niet zó nijpend geweest! 

Via het internationale kerkelijke netwerk van Kerk in Actie kan 

met onze bijdrage water en voedsel uitgedeeld worden, vooral 

aan de meest kwetsbaren. Daarnaast steunen we daarmee ook 

rampenpreventie: boeren en boerinnen leren vruchtbare grond 

vasthouden, de bodem irrigeren en nieuwe gewassen 

verbouwen die tegen droogte kunnen. Ze gebruiken een 

weeralarm om te zien wanneer ze kunnen planten en oogsten. 

Geef aan deze collecte en help zo mensen in grote nood. 

 

Uw bijdrage aan de eerste collecte kunt u ook overmaken naar: 
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel  
te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Ethiopië’. 
 

Uw bijdrage aan de tweede collecte kunt u ook overmaken naar:  
NL14INGB0000524441 t.n.v. Prot. Gemeente de Graankorrel  
te ’s-Graveland, o.v.v. ‘dienst 12 februari’. 
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DE MAALTIJD VAN DE HEER 

 

V: Vrede met u allen. 

G: Vrede ook met u. 

V: De harten omhoog. 

G: Wij heffen ze op tot de Heer. 

V: Laten wij danken de Heer, onze God. 

G: Het past ons de Heer te danken. 

 

V: U komt onze dank toe, 

 Heer onze God, 

 overal en altijd, 

 door Jezus, onze Heer. 

Want geboren is een nieuwe dag 

uw toekomst is begonnen. 

 

Toen het nog aardedonker was 

aanschouwden wij het levenslicht: 

de hemel ging voor ons open, 

Gij zelf werd onze naaste 

en onze vrede werd uw eer. 

Daarom, Heer onze God, 

 verheffen wij onze stem 

 om met engelen en aartsengelen 

met herders en wijzen, 

met vrouwen en mannen 

die uw licht ontdekten  

als hun levenslicht 

U van ganser harte  

de lofzang toe te zingen: 
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Zingen: Lied 404e vers 1 

 

1  Heilig, heilig, heilig, zullen wij U zingen. 

Heilig, heilig, heilig, moeten wij U noemen, 

met heel de schepping mee uw grote daden roemen! 

Zingen wij hosanna, hemelhoog hosanna! 

Zegen van Godswege, 

Hij die komt gezegend met de naam van Hem! 

Zingen wij hosanna, hemelhoog hosanna! 

 

V: Gezegend zijt Gij, God onze Vader, 

en gezegend is Jezus die komt in uw Naam. 

 Want Hij is verschenen in onze nacht 

als een blinkende morgenster,  

een stralend licht dat niets of niemand doven kan 

en dat reikt tot in onze diepste duisternis. 

 

Laat uw Geest zijn woorden vervullen, 

nu wij doen wat Hij opdroeg. 

Want in de nacht dat Hij werd overgeleverd 

 

....de instellingswoorden…. 

 

V: Zo belijden wij: 

G: Zijn dood gedenken wij, 

 zijn opstanding belijden wij, 

 zijn toekomst verwachten wij. 

 Maranatha. 

 

V: Bijeen tot zijn gedachtenis 

 komen wij tot U, o God, 

 met dit brood en deze beker 

 en wij bidden U: 
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 gedenk het offer van de Zoon van uw liefde 

 en aanvaard ons offer van lof en dank. 

 

 Zend uw Geest in ons midden 

 en versterk in ons allen 

 de hoop en de liefde. 

 Dat wij licht kunnen brengen 

 waar duisternis heerst, 

 dat wij brood kunnen delen, 

 wereldwijd, 

 en met de armsten van de mensen 

 kunnen delen van onze rijkdom. 

 Zo zal uw toekomst beginnen 

 en wij zullen U eren 

 met allen die ons zijn voorgegaan, 

 met wie ons lief waren, 

 die wij moesten verliezen 

 en die wij voor uw aangezicht gedenken. 

 

 …. gebedsstilte.…. 

 

V: Met de heiligen van naam 

 en met de ontelbare vergetenen 

 met heel uw mensenvolk 

 zijn wij genodigd aan uw maaltijd. 

 

 Gezegend zijt Gij, Heer onze God, 

 die is en die was en die komt, 

 gezegend hier en nu 

 en tot in lengte van dagen 

 door Jezus Christus, onze Heer. 

G: Amen 
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V: Laten wij bidden tot God onze Vader 

 met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. 

G: Onze Vader… 

 

Zingen: Lied 408e 

 

1  Lam van God, 

dat wegdraagt de zonde van heel onze wereld: 

geef uw ontferming! 

Lam van God, 

dat wegdraagt de zonde van heel onze wereld: 

geef ons uw vrede! 

 

Vredeswens 

 

Zingen: Lied 421 (enkele malen herhaald) 

 

 

 

 

 

 

 

V: Het brood dat wij breken … 

 De beker der dankzegging … 

 

Delen van brood en wijn 

 

Slotgebed 

 … vandaag en alle dagen van ons leven. 

G: Amen. 
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Zingen: Slotlied 517 vers 1 en 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  Gij, als een mens geboren, 

vervult voor ons de tijd. 

Nooit gaan wij meer verloren 

voor God in eeuwigheid. 

De dood mag niets meer hopen. 

Nu zich de hemel opent 

toont Gij ons Gods beleid. 

 

Wegzending en zegen, 

 door gemeente beantwoord met drie keer ‘Amen’ 
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