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Welkom 
Zingen: Psalm 124: 1 
1. Laat Israël nu zeggen blij van geest: 
Indien de Heer niet bij ons was geweest, 
toen vijandschap rondom was opgestaan, 
indien de Heer niet bij ons was geweest, 
Hij, onze hulp, wij waren lang vergaan. 
 
Stil gebed, votum en groet 
Zingen: Psalm 124:4  
4. Die onze boeien slaakt, het is de Heer. 
Die voor de vrijheid waakt, het is de Heer. 
Door zijn verlossing zijn wij vrijgemaakt. 
Ons heil is in de naam van God de Heer, 
die God, die aarde en hemel heeft gemaakt. 
 
Gebed om ontferming 
Geloofsbelijdenis: Lied 340b  
 
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, 
Schepper des hemels en der aarde. 
En in Jezus Christus, 
zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, 
die ontvangen is van de heilige Geest, 
geboren uit de maagd Maria, 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
is gekruisigd, gestorven en begraven, 
nedergedaald ter helle, 
ten derden dage wederom opgestaan van de 
doden, opgevaren ten hemel, 
zittende ter rechterhand Gods, 
des almachtigen Vaders, 
vanwaar Hij komen zal om te oordelen 
de levenden en de doden. 
Ik geloof in de Heilige Geest, 
ik geloof ene heilige, algemene, christelijke 
kerk, de gemeenschap der heiligen, 
vergeving der zonden, 
wederopstanding des vleses 
en een eeuwig leven. 
Amen, amen, amen. 
 
Gesprek met de kinderen 
 
 

De kinderen gaan naar de nevendienst 
 
Wij gaan voor even uit elkaar, 
En delen nu het licht. 
Dat licht verteld ons iets van God. 
Op Hem zijn wij gericht. 
 
Wij geven Gods verhalen door, 
En wie zich open stelt, 
Ervaart misschien een beetje licht, 
Door wat er wordt verteld. 
 
Straks zoeken wij elkaar weer op, 
En elk heeft zijn verhaal. 
Het licht verbindt ons met elkaar, 
Het is voor allemaal. 
 
Schiftlezing: Marcus 9: 14-29 
 
Zingen: Psalm 146a: 1, 3 en 5  
1. Laat ons nu vrolijk zingen! 
Kom, hef uw liederen aan 
voor Hem, wie alle dingen 
altijd ten dienste staan. 
Ik wil de Heer daarboven 
lofprijzen hier op aard, 
ja, Hem van harte loven, 
die veilig mij bewaart. 
 
3. Hij is de Heer, de sterke, 
in Hem is alle macht. 
Dat zeggen ons zijn werken, 
dat zeggen dag en nacht, 
de aarde en de hemel, 
de mensen en het vee, 
en alles wat er wemelt 
in ‘t water van de zee. 
 
5. Op duizenderlei wijze 
redt Hij ons van de dood. 
Hij geeft ons drank en spijze 
in schaarste en in nood. 
En als wij zijn gevangen, 
te middernacht zendt Hij 
ons liederen en gezangen 
en maakt ons eindelijk vrij. 
 
Verkondiging 
 
Orgelspel 
 
 



Antwoordlied: Lied 534 
1. Hij die de blinden weer liet zien, 
hun ogen kleur liet ondervinden 
is zelf het licht dat ruimte geeft: 
ons levenslicht, de Zoon van God. 
 
2. Hij die de lammen lopen liet 
hun dode krachten deed ontvlammen 
is zelf de weg tot waar geluk: 
ons levenspad, de Zoon van God. 
 
3. Hij die de armen voedsel gaf 
met overdaad hen kwam verwarmen 
is zelf het brood dat honger stilt: 
ons levensbrood, de Zoon van God. 
 
4. Hij die de doven horen deed 
hun eigen oren deed geloven 
is zelf het woord dat waarheid spreekt: 
het levend woord, de Zoon van God. 
 
De kinderen komen weer terug 
 
Dankgebed, voorbede, stil gebed 
en Onze Vader 
 
Slotlied: Liedboek voor de Kerken (1973)  
Gezang 435: 4 en 5  
 
4. Kom toch om de macht te breken 
van de vorst der duisternis; 
geef in ons bestaan een teken, 
dat de zege zeker is; 
hef ons op uit onze zonden, 
werp de duiv'len bij ons uit, 
want de vrijheid moet gevonden, 
Heer, vervul Gods raadsbesluit! 
 
5. Duur hebt Gij uw volk verworven 
en alleen van U zijn wij. 
Heer, zowaar Gij zijt gestorven, 
maak ons nu ook waarlijk vrij. 
O, uw heil zal spoedig komen, 
Gij laat ons niet ledig staan: 
schoner dan de schoonste dromen 
breekt de dag der vrijheid aan. 
 
Zegen 
 
Orgelspel  
 
Collecte bij de uitgang 


