
Ochtenddienst

24 februari 2019

Voorganger : Ds. T. Wegman, Zeist

Organist : Erik Olislagers



Welkom

Mededelingen door ouderling

Janie van Everdingen – ‘t Jong

Voor verdere bijzonderheden wordt 

verwezen naar de weekbrief. 



Stil gebed

De gemeente gaat (indien mogelijk) staan.



Psalm 116 : 1, 2 en 3 (staande)

1.  God heb ik lief, want die getrouwe HEER

nam, toen ik riep, met toegenegen oren

mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen

en levenslang ben ik niet eenzaam meer.

2.   Toen de benauwdheid dreigend op mij viel

en angsten voor het doodsrijk mij bekropen,

heb ik de naam des HEREN aangeroepen

en weende: HEER mijn God, bewaar mijn ziel.



Psalm 116 : 1, 2 en 3 (staande)

3. 

Hij is goedgunstig in gerechtigheid,

Hij wil zich altijd over ons ontfermen.

Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen.

Rust nu, mijn ziel, de HEER heeft u bevrijd.



Votum en groet

(Na het votum en de groet gaat de gemeente 

weer zitten). 



We luisteren hoe God Zijn 

geboden gaf in 

Deut. 10 : 1 t/m 5 en 12 t/m 22

Ze zijn gegeven om Hem en onze 

naaste te dienen met vreugde



Wetslezing
Deuteronomium 10 : 1 - 5  en 12 - 22 :

1Toen zei de HEER tegen mij: ‘Hak twee 

stenen platen uit, gelijk aan de vorige, maak 

een kist en kom naar mij toe, op de berg. 2Dan 

zal ik op die platen de geboden schrijven die 

ook op de eerste stonden, voor jij ze stuksloeg. 

Daarna moet je ze in de kist leggen.’ 3Ik heb 

toen van acaciahout een kist gemaakt en twee 

nieuwe stenen platen gehouwen. Daarna ben 

ik met de twee stenen platen de berg 

opgegaan. 4En de HEER heeft er hetzelfde op 

geschreven als de eerste keer:



Wetslezing
Deuteronomium 10 : 1 - 5  en 12 - 22 :

de tien geboden die hij u vanuit het vuur had 

bekendgemaakt, toen u bij de berg bijeen was. 

Hij overhandigde mij de platen, 5waarna ik 

terugging, de berg af. Ik heb ze in de ark 

gelegd, de kist die ik in opdracht van 

de HEER gemaakt had, en daar liggen ze nog.

12Israël, bedenk dus dat de HEER, uw God, 

niets anders van u vraagt dan dat u ontzag 

voor hem toont, dat u de weg volgt die hij u 

wijst, dat u hem liefhebt, hem met hart en ziel 

dient 13en zijn geboden en wetten, 



Wetslezing
Deuteronomium 10 : 1 - 5  en 12 - 22 :

die ik u vandaag voorhoud, naleeft; dan zal het 

u goed gaan. 14De HEER, die vrij kan 

beschikken over de hoogste hemel en over de 

aarde en alles wat daarop leeft, 15heeft toch 

alleen voor úw voorouders liefde opgevat en uit 

alle volken juist u, hun 

nazaten, uitgekozen!16Besnijd daarom uw hart 

en wees niet langer halsstarrig. 17Want 

de HEER, uw God, is de hoogste God en Heer. 

Hij is de grote, de machtige, de 

ontzagwekkende God. 



Wetslezing
Deuteronomium 10 : 1 - 5  en 12 - 22 :

Hij handelt zonder aanzien des persoons en is 

onomkoopbaar; 18hij verschaft weduwen en 

wezen recht, neemt vreemdelingen in 

bescherming en voorziet hen van voedsel en 

kleding. 19Ook u moet vreemdelingen met 

liefde behandelen, want u bent zelf 

vreemdelingen geweest in Egypte.
20Toon ontzag voor de HEER, uw God, dien 

hem, wees hem toegedaan en zweer alleen bij 

zijn naam.



Wetslezing
Deuteronomium 10 : 1 - 5  en 12 - 22 :

21Zing zijn lof, hij is uw God! U hebt met eigen 

ogen gezien welke grootse, indrukwekkende 

daden hij voor u heeft verricht: 22met zeventig 

personen trokken uw voorouders naar Egypte, 

maar nu heeft hij u zo talrijk gemaakt als de 

sterren aan de hemel!



Gezang 470 : 1, 2 en 4

1. 

Wat vlied' of bezwijk', getrouw is mijn God,

Hij blijft aan mijn zij in 't wisselend lot;

moog 't hart soms ook beven 

in 't heetst van de strijd,

zijn liefd' en ontferming vertroosten altijd.



Gezang 470 : 1, 2 en 4

2. 

Verleid door het kwaad dat steeds mij belaagd,

gevallen in schuld, door wroeging geplaagd,

vertrouw ik slechts Hem, 

die mij leidt door zijn Geest,

mijn zonden vergeeft en mijn smarten geneest.



Gezang 470 : 1, 2 en 4

4. 

Ik roem in mijn God, ik juich in zijn trouw,

de rots mijner ziel, waar 'k eeuwig op bouw.

Ik zal Hem nog prijzen in 't uur van mijn dood,

dan ruist nog mijn loflied: 'zijn goedheid is groot!'



Gebed om de opening 

van het Woord en verlichting 

met de Heilige Geest 



Kindernevendienst

De kinderen gaan

naar de kindernevendienst.



Schriftlezing (NBV)

Deuteronomium 18 : 15 – 18 em Marcus 9 : 14 - 29

15Hij zal in uw midden profeten laten opstaan, 

profeten zoals ik. Naar hen moet u 

luisteren. 16U 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.’ 17DeHEER heeft toen tegen 

mij gezegd: ‘Zij hebben goed gesproken. 18Ik 

zal in hun midden profeten laten opstaan zoals 

jij. 



Schriftlezing (NBV)

Deuteronomium 18 : 15 – 18 em Marcus 9 : 14 - 29

Ik zal hun mijn woorden ingeven, en zij zullen 

het volk alles overbrengen wat ik hun opdraag.

Geloof en ongeloof
14Toen ze terugkwamen bij de andere 

leerlingen, zagen ze een grote menigte om hen 

heen staan. Er waren ook schriftgeleerden bij, 

die met hen aan het discussiëren waren. 15De 

mensen waren verbaasd toen ze hem zagen, 

en liepen meteen naar hem toe om hem te 

begroeten.



Schriftlezing (NBV)

Deuteronomium 18 : 15 – 18 em Marcus 9 : 14 - 29

16Hij vroeg hun: ‘Waarover zijn jullie met hen 

aan het discussiëren?’ 17Iemand uit de menigte 

antwoordde: ‘Meester, ik heb mijn zoon naar u 

gebracht omdat hij door een geest bezeten is 

en niet kan praten; 18steeds wanneer de geest 

hem overweldigt, gooit die hem op de grond, 

en dan komt het schuim hem op de mond te 

staan, hij knarst met zijn tanden en wordt 

helemaal stijf. Ik zei tegen uw leerlingen dat ze 

hem moesten uitdrijven, maar dat konden ze 

niet.’



Schriftlezing (NBV)

Deuteronomium 18 : 15 – 18 em Marcus 9 : 14 - 29

19Hij zei tegen hen: ‘Wat zijn jullie toch een 

ongelovig volk, hoe lang moet ik nog bij jullie 

blijven? Hoe lang moet ik jullie verdragen? 

Breng hem bij me.’ 20Ze brachten de jongen bij 

hem. Toen de geest hem zag, deed hij de 

jongen meteen stuiptrekken, en met het schuim 

op de lippen viel hij op de grond en rolde heen 

en weer. 21Jezus vroeg aan zijn vader: ‘Hoe 

lang heeft hij hier al last van?’ Hij antwoordde: 

‘Al vanaf zijn vroegste jeugd,



Schriftlezing (NBV)

Deuteronomium 18 : 15 – 18 em Marcus 9 : 14 - 29

22en hij heeft hem zelfs vaak in het vuur 

gegooid en in het water met de bedoeling hem 

te doden; maar als u iets kunt doen, heb dan 

medelijden met ons en help ons.’
23Toen zei Jezus tegen hem: ‘Of ik iets kan 

doen? Alles is mogelijk voor wie 

gelooft.’ 24Meteen riep de vader van het kind 

uit: ‘Ik geloof! Kom mijn ongeloof te 

hulp.’ 25Toen Jezus zag dat er een grote groep 

mensen toestroomde, sprak hij de onreine 

geest op strenge toon toe en zei:



Schriftlezing (NBV)

Deuteronomium 18 : 15 – 18 em Marcus 9 : 14 - 29

‘Geest die doof en stom maakt, ik gebied je: ga 

uit hem weg en keer niet meer in hem 

terug.’ 26Onder geschreeuw en met hevige 

stuiptrekkingen ging hij uit hem weg; 

de jongen bleef voor dood achter, zodat de 

mensen zeiden dat hij was gestorven. 27Maar 

Jezus pakte hem bij de hand om hem overeind 

te helpen en hij stond op.
28Hij ging een huis in, en toen ze weer alleen 

waren, vroegen zijn leerlingen hem: ‘Waarom 

konden wij die geest niet uitdrijven?’



Schriftlezing (NBV)

Deuteronomium 18 : 15 – 18 em Marcus 9 : 14 - 29

29Hij antwoordde: ‘Dit soort kan alleen door 

gebed worden uitgedreven.’





Psalm 139 : 1, 2, 9 en 14

1. 

HEER, die mij ziet zoals ik ben,

dieper dan ik mijzelf ooit ken,

kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,

Gij volgt mij waar ik zit of sta.

Wat mij ten diepste houdt bewogen,

't ligt alles open voor uw ogen.



Psalm 139 : 1, 2, 9 en 14

2. 

Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:

wie weet mijn wegen zoals Gij?

Gij kent mijn leven woord voor woord,

Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.

Ja overal, op al mijn wegen

en altijd weer komt Gij mij tegen.



Psalm 139 : 1, 2, 9 en 14

9. 

Gij zijt mij overal nabij,

uw ogen waken over mij

van toen ik vormloos ben ontstaan.

Gij wist hoe het zou verder gaan.

Ja, in uw boek stond reeds te lezen,

wat eens mijn levensweg zou wezen.



Psalm 139 : 1, 2, 9 en 14

14. 

Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt

toch open voor uw aangezicht.

Toets mij of niet een weg in mij

mij schaadt en leidt aan U voorbij.

O God, houd mij geheel omgeven,

en leid mij op den weg ten leven.





Verkondiging

n.a.v Marcus 9 : 24b

‘Ik geloof! 

Kom mijn ongeloof te hulp.’

Thema : ‘Ik geloof’





ELB 178 : 1 – 4 (Als ik maar weet)

1. Als ik maar weet, dat hier mijn weg

door U Heer, wordt bereid, 

en dat die weg, hoe moeilijk ook,

mij nader tot U leidt.

refrein:

Nader tot U, nader tot U,

nader, mijn Heiland, tot U;

als ik maar weet,

dat alles hier mij nader brengt tot U.



ELB 178 : 1 – 4 (Als ik maar weet)

2.   Als ik maar weet, dat ook voor mij

de Heer aan 't kruishout stierf

en dat de Heiland ook voor mij

een levenskroon verwierf.

refrein:

Nader tot U, nader tot U,

nader, mijn Heiland, tot U;

als ik maar weet,

dat alles hier mij nader brengt tot U.



ELB 178 : 1 – 4 (Als ik maar weet)

3.   Als ik maar weet, uw liefde o Heer,

vertroost mij dag aan dag;

dan juich ik voort, wat ook mijn lot

op aarde wezen mag.

refrein:

Nader tot U, nader tot U,

nader, mijn Heiland, tot U;

als ik maar weet,

dat alles hier mij nader brengt tot U.



ELB 178 : 1 – 4 (Als ik maar weet)

4.   Als ik maar weet, ook als op aard’

mij droefheid wacht of kruis,

dat ieder kruis mij nader brengt

bij 't eeuwig Vaderhuis

refrein:

Nader tot U, nader tot U,

nader, mijn Heiland, tot U;

als ik maar weet,

dat alles hier mij nader brengt tot U.



Kindernevendienst

De kinderen komen tijdens het naspel

terug van de kindernevendienst.



Berichten van 

overlijden



Dankzegging en voorbeden



Inzameling van de gaven 

De collecte in deze dienst is bestemd voor 

het College van Kerkrentmeesters:

1. Pastoraat

De collecte bij de uitgang is tevens bestemd voor 

De Diaconie:

Bijbelkennis (zie weekbrief)

Tijdens de collecte komen de kinderen van de oppas in de kerk.



Gezang 44 : 1, 2 en 3 (Indien mogelijk staande)

1. Dankt, dankt nu allen God

met hart en mond en handen,

die grote dingen doet

hier en in alle landen,

die ons van kindsbeen aan,

ja, van de moederschoot,

zijn vaderlijke hand

en trouwe liefde bood.



Gezang 44 : 1, 2 en 3 (Indien mogelijk staande)

2. Die eeuwig rijke God

moge ons reeds in dit leven

een vrij en vrolijk hart

en milde vrede geven.

Die uit genade ons

behoudt te allen tijd,

is hier en overal

een helper die bevrijdt.



Gezang 44 : 1, 2 en 3 (Indien mogelijk staande)

3. Lof, eer en prijs zij God

die troont in 't licht daarboven.

Hem, Vader, Zoon en Geest

moet heel de schepping loven.

Van Hem, de ene Heer,

gaf het verleden blijk,

het heden zingt zijn eer,

de toekomst is zijn rijk.



Zegen

Met gezongen amen



Gezegende zondag!

Om 17:00 uur gaat voor: 

Ds. J.H. den Braber

Nu is er gelegenheid 

om elkaar te ontmoeten 

in de Voorhof!

Deze dienst is na te luisteren op www.kerknumansdorp.nl

Er zijn 2 leden van het nazorgteam beschikbaar in de kerkzaal voor 
een luisterend oor en /of een gebed voor u.
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