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Om te beginnen

Orgelspel
Welkom (ouderling)
Intochtslied: LB 217:1,2,3. (staand)
Bemoediging en groet
Zingen: LB 217:5
Inleiding op het thema: hoe zit dat met de 
duivel??
Kyriegebed 
Besloten met: LB 299e. I = vrouwen II = 
mannen
Glorialied LB 299e
Gloriaatje: delen waar ben je blij mee? 
Zingen: loflied LB 8.a :1,2,3.





Intochtslied: LB 217:1,2,3. (staand)



Intochtslied: LB 217:1,2,3. (staand)



Intochtslied: LB 217:1,2,3. (staand)





Bemoediging en groet

Voorganger: Onze hulp is in de naam van 
de Heer
Allen: Die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger: Die trouw houdt tot in 
eeuwigheid
Allen: En niet laat varen het werk dat zijn 
hand begon. 
Voorganger: Vrede voor jou van God onze 
Vader
Allen: Vrede van Christus onze Bevrijder. 
Amen





Zingen: LB 217:5





Kyriegebed en LB 299e I = vrouwen II = mannen



Kyriegebed en LB 299e I = vrouwen II = mannen



Kyriegebed en LB 299e I = vrouwen II = mannen



Kyriegebed en LB 299e I = vrouwen II = mannen



Kyriegebed en LB 299e I = vrouwen II = mannen



Kyriegebed en LB 299e I = vrouwen II = mannen



Kyriegebed en LB 299e I = vrouwen II = mannen





Zingen: loflied LB 8a :1,2,3



Zingen: loflied LB 8a :1,2,3



Zingen: loflied LB 8a :1,2,3





Rondom het woord

Gebed om de Geest, gezongen: LB 
923:1,2,3. 

Lezing: Markus 3:20-35

Zingen: LB 701:1-4

Overdenking en verkondiging

Zingen: LB 685:1-5.





Gebed om de Geest, gezongen: LB 923:1,2,3



Gebed om de Geest, gezongen: LB 923:1,2,3



Gebed om de Geest, gezongen: LB 923:1,2,3





Lezing: Markus 3:20-35

Hij ging terug naar huis, en weer verzamelde 
zich een menigte, zodat ze zelfs niet de kans 
kregen om te gaan eten. Toen zijn verwanten 
hiervan hoorden, gingen ze op weg om hem, 
desnoods onder dwang, mee te nemen, want 
volgens hen had hij zijn verstand verloren. Ook 
de schriftgeleerden die uit Jeruzalem gekomen 
waren, zeiden: ‘Hij is bezeten door Beëlzebul,’ 
en: ‘Dankzij de vorst der demonen kan hij 
demonen uitdrijven.’ Toen hij hen bij zich 
geroepen had, sprak hij tot hen in gelijkenissen: 
‘Hoe kan Satan zichzelf uitdrijven? 



Lezing: Markus 3:20-35

Als een koninkrijk innerlijk verdeeld is, kan dat 
koninkrijk niet standhouden; als een 
gemeenschap innerlijk verdeeld is, zal die 
gemeenschap niet kunnen standhouden. En als 
Satan tegen zichzelf in opstand is gekomen en 
verdeeld is, kan ook hij niet standhouden, maar 
gaat hij zijn einde tegemoet. Bovendien kan 
niemand het huis van een sterkere binnengaan 
om zijn inboedel te roven, als hij die sterkere 
niet eerst vastgebonden heeft; pas dan kan hij 
zijn huis leeghalen. 



Lezing: Markus 3:20-35

Ik verzeker u: alle wandaden en 
godslasteringen, hoe erg ook, kunnen de 
mensen worden vergeven, maar wie lastertaal 
spreekt tegen de heilige Geest, krijgt in alle 
eeuwigheid geen vergeving, want zo iemand is 
schuldig aan een onuitwisbaar vergrijp.’ Dit 
omdat ze gezegd hadden: ‘Hij is bezeten door 
een onreine geest.’ Intussen waren zijn moeder 
en zijn broers aangekomen. Ze stuurden iemand 
naar binnen om hem te halen. 



Lezing: Markus 3:20-35

Zelf bleven ze buiten wachten. Er zat een groot 
aantal mensen om hem heen, en die zeiden 
tegen hem: ‘Uw moeder en uw broers staan 
buiten en zoeken u.’ Hij antwoordde: ‘Wie zijn 
mijn moeder en mijn broers?’ Hij keek de 
mensen aan die in een kring om hem heen zaten 
en zei: ‘Jullie zijn mijn moeder en mijn broers. 
Want iedereen die de wil van God doet, die is 
mijn broer en zuster en moeder.’





Zingen: LB 701:1-4



Zingen: LB 701:1-4



Zingen: LB 701:1-4



Zingen: LB 701:1-4





Overdenking en uitleg





Zingen: LB 685:1-5.



Zingen: LB 685:1-5.



Zingen: LB 685:1-5.



Zingen: LB 685:1-5.



Zingen: LB 685:1-5.





Gebeden, collecte en zegen 

Dankgebed en voorbeden; acclamatie: LB 333
Stil gebed
Lied van de Week: Indisch Onze Vader
Slotlied: LB 825:1,3,5.
Wegzending en zegen
(gezongen amen)





Dankgebed en voorbeden; acclamatie: LB 333





Lied van de Week: Indisch Onze Vader





Collecte 

1e collecte: Kerk in Actie voor 
Pakistan - Christenen staan 
sterker in hun geloof in 
Pakistan. Bouwt u mee aan een 
sterke en vernieuwende kerk in 
Pakistan?

2e collecte: Kerk





Slotlied: LB 825:1,3,5.
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Slotlied: LB 825:1,3,5.


