
Zingen Psalm 98: 1 en 4 
1. Zingt een nieuw lied voor God den Heere, 

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. 

 
4. Laat alle zeeën, alle landen 

Hem prijzen met een blij geluid. 
Rivieren klappen in de handen, 
de bergen jubelen het uit. 
Hij komt, Hij komt de aarde richten, 
Hij komt, o volken weest verblijd, 
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten, 
zijn heil en zijn gerechtigheid. 

 
Gebeden 
 
Inzameling van de gaven  1e collecte voor: Diaconie 
           2e collecte voor: Jeugdwerk 
Zingen Slotlied 426 
God to enfold you, Christ to uphold you, 
Spirit to keep you in heavens sight; 
so may God grace you, heal and embrace you, 
lead you through darkness into the light. 
 
God zal je hoeden, Christus je voeden, 
Geest van hierboven geeft zin en zicht. 
God schenkt je warmte, geneest en omarmt je, 
vriend in het duister en gids naar het licht. 
 
 
Zegen (3x amen, gezongen) 
  

Bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor 
Aflossing & onderhoud kerkelijke gebouwen 

 
 De volgende Erediensten zijn op: 
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30-06-2019 om 09.30 uur,  voorganger ds. A.H. van Veluw, Heilig Avondmaal 
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Zingen voor de dienst 
Hemelhoog 707 ‘Met open armen’ 
Lied 802: 1, 4 en 5 ‘Door de wereld gaat een woord’  
 
Mededelingen 
 
Zingen Opwekking 672 
1.Heerser over alle dingen,      2. U alleen kunt grootheid tonen 
God van de oneindigheid,      in een enkel ogenblik. 
van uw liefde wil ik zingen,      De natuur spreekt zonder woorden, 
buigen voor uw majesteit.      vol verwond'ring luister ik. 
Eeuwen komen, eeuwen gaan,    U schiep leven door uw Woord, 
voor altijd blijft uw trouw bestaan.   bracht het licht en duister voort. 
Uw naam weerklinkt door het heelal:  Zelfs nu uw werk in zonde lijdt, 
'Die was en is en komen zal.'     weerspiegelt het uw heerlijkheid. 
 
3.In het lijden van dit leven,       
in een dal van duisternis, 
wilt U mij uw liefde geven 
en de vrede die ik mis.         
Leid mij aan uw sterke hand      Eeuwen komen, eeuwen gaan, 
veilig naar de overkant.       voor altijd blijft uw trouw bestaan. 
Ik hoef geen gevaar te vrezen,     Uw naam weerklinkt door het heelal: 
als uw huis mijn schuilplaats is.     'Die was en is en komen zal.' 
 
Stil gebed  
Bemoediging en groet 
 
Zingen Psalm 91: 1 en 2 
1. Heil hem wien God een plaats bereidt   / in zijn verheven woning: 

hij overnacht in veiligheid  / bij een almachtig koning. 
Ik zeg tot God: Gij zijt mijn schild, / mijn toevlucht en mijn veste, 
op U vertrouw ik, Heer, Gij wilt /voor mij altijd het beste. 

 
 



 
2. God redt uw ziel van nood en dood, /Hij heeft u aangenomen: 

een vogel, die ternauwernood / is aan de strik ontkomen. 
De Heer zal over uw bestaan / zijn sterke vleugels breiden. 
Hij is, in trouw u toegedaan,  / uw schild en pantser beide. 

 
 
Wetslezing: 1 Korinthe 5:6-11 (NBV) 
6U hebt geen enkele reden om zo zelfvoldaan te zijn. Weet u niet dat al een 
beetje desem het hele deeg zuur maakt? 7Doe de oude desem weg en wees 
als nieuw deeg. U bent immers als ongedesemd brood omdat ons pesachlam, 
Christus, is geslacht. 8Laten we daarom het feest niet vieren met de oude 
desem van kwaad en ontucht, maar met het ongedesemde brood van reinheid 
en waarheid. 9Ik heb u in mijn vorige brief gezegd dat u niet moet omgaan met 
ontuchtplegers, 10maar dat betekent niet dat u alle ontuchtplegers die er in de 
wereld zijn, of alle geldwolven, uitbuiters en afgodendienaars moet mijden. 
Dan zou u de wereld moeten verlaten. 11Wat ik bedoel is dit: u mag niet omgaan 
met iemand die zichzelf een broeder of zuster noemt, maar in feite een 
ontuchtpleger is, een geldwolf, afgodendienaar, lasteraar, dronkaard of 
uitbuiter. Met zo iemand mag u beslist niet eten. 
 
 
Zingen Hemelhoog 280 
Jezus vol liefde, U wilt ons leiden.  
Wij prijzen U als onze Heer. 
Kom met uw kracht o Heer,  
en vul ons tot uw eer,  
kom tot uw doel met ieder  van ons.  
Maak ons een volk Heer, heilig en rein, 
dat U Heer, volkomen steeds toegewijd zal zijn. 
 
Gebed 
 
 
Schriftlezing: Lukas 8:22-39 (NBV) 
22Op een van die dagen stapte hij in een boot, samen met zijn leerlingen, en 
zei tegen hen: ‘Laten we naar de overkant van het meer gaan,’ en ze voeren het 
meer op. 23Onderweg viel hij in slaap. Er kwam een wervelstorm opzetten, 
zodat de boot water maakte en dreigde te zinken. 24Ze maakten hem wakker 
en riepen: ‘Meester, meester, we vergaan!’ Hij stond op en sprak de wind en 
de golven bestraffend toe. Daarop ging de wind liggen en kwam het water tot 
rust. 25Hij vroeg hun: ‘Waar is jullie geloof?’ De leerlingen waren geschrokken 
en zeiden vol verbazing tegen elkaar: ‘Wie is hij toch, dat zelfs de wind en het 
water zijn bevelen gehoorzamen?’ 

26Ze voeren verder naar het gebied van de Gerasenen, dat tegenover Galilea 
ligt. 27Toen hij aan land stapte, kwam hem vanuit de stad een man tegemoet 
die door demonen bezeten was. Deze man droeg al geruime tijd geen kleren 
meer en woonde niet in een huis, maar in de rotsgraven. 28Toen hij Jezus zag, 
viel hij schreeuwend voor hem neer en riep luidkeels: ‘Wat heb ik met jou te 
maken, Jezus, Zoon van de allerhoogste God? Ik smeek je, doe me geen pijn!’ 
29Jezus stond namelijk op het punt de onreine geest te bevelen uit de man weg 
te gaan. Want die had hem al heel lang in zijn macht, en gewoonlijk werd de 
man voor de veiligheid aan handen en voeten geboeid, maar telkens trok hij 
de boeien kapot en werd hij door de demon naar eenzame plaatsen gedreven. 
30Jezus vroeg hem: ‘Hoe heet je?’ Hij antwoordde: ‘Legioen’ – er woonden 
namelijk veel demonen in hem. 31Ze smeekten hem hun niet te bevelen naar de 
onderwereld te gaan. 32Op de berghelling liep op dat ogenblik een grote 
kudde varkens te grazen, en de demonen smeekten Jezus om hun toe te staan 
hun intrek in de varkens te nemen. Hij stond hun dat toe. 33Toen ze uit de man 
waren weggegaan, trokken ze in de varkens, waarop de kudde de steile helling 
afstormde, het meer in, en verdronk. 34Toen de varkenshoeders dat zagen, 
sloegen ze op de vlucht en vertelden in de stad en in de dorpen wat er was 
gebeurd. 35Vele mensen gingen op weg om met eigen ogen te zien wat er was 
voorgevallen. Toen ze bij Jezus kwamen, troffen ze daar de man aan uit wie de 
demonen waren weggegaan. Hij zat aan Jezus’ voeten, gekleed en bij zijn volle 
verstand, en toen ze dat zagen, werden ze door schrik bevangen. 36Degenen 
die alles gezien hadden, vertelden hun hoe de bezetene was gered. 37En de 
hele mensenmenigte uit het gebied van de Gerasenen verzocht hem hen te 
verlaten, want angst en ontzetting hadden hen aangegrepen. Jezus stapte in 
de boot om terug te gaan. 38De man bij wie de demonen waren weggegaan, 
vroeg hem met aandrang bij hem te mogen blijven. Maar hij stuurde hem weg 
met de woorden: 39‘Ga terug naar huis en vertel alles wat God voor u heeft 
gedaan.’ Hij ging weg en maakte overal in de stad bekend wat Jezus voor hem 
had gedaan. 
 
 
Zingen Lied 513: 1 
God heeft het eerste woord. 
Hij heeft in den beginne 
het licht doen overwinnen, 
Hij spreekt nog altijd voort. 
 
Kinderen gaan naar de kindernevendienst 
 
 
Verkondiging 
 
 
 


