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Nijkerk, Grote Kerk 
Zondag 8 februari 2009 9.30 uur 
Schriftlezing, Exodus 15: 1-13 | Markus 1: 21-28 | Staten Vertaling 
 
Orde van dienst: 
 
Welkom & Mededelingen 
 
Zingen de Lofzang van Simeon 

1 Zo laat Gij, HEER', Uw knecht, 
Naar 't woord, hem toegezegd, 
Thans henengaan in vrede; 
Nu hij Uw zaligheid, 
Zo lang door hem verbeid, 
Gezien heeft op zijn bede. 
 
2 Een licht, zo groot, zo schoon, 
Gedaald van 's hemels troon, 
Straalt volk bij volk in d' ogen; 
Terwijl 't het blind gezicht 
Van 't heidendom verlicht, 
En Isrel zal verhogen. 

 
Stil gebed 
 
Votum:  

Onze hulp is 
in de Naam des Heren 
Die hemel en aarde geschapen heeft 
Die trouw houdt tot in Eeuwigheid 
En die niet laat varen 
De werken van Zijn handen 

 
& Groet: 

Genade zij u  
en Vrede van God de Vader 
Van Jezus Christus de Zoon 
In de gemeenschap met de Heilige Geest 
Amen 
 
 

In deze ochtenddienst zal de verkondiging: 
Uit het evangelie van Markus zijn 
Eerste deel speelt zich af rond het water, het meer van Galilea 
Het water heeft ook de kracht van de demoon, van de ondergang 
Daar zal het evangelie over mogen gaan 
Psalm 93 waarin de God van Israël Zijn voet zet op de wateren 
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Zingen Psalm 93 
1 De HEER' regeert; de hoogste Majesteit, 
Bekleed met sterkt', omgord met heerlijkheid, 
Bevestigt d' aard' en houdt door Zijne hand 
Dat schoon gebouw onwankelbaar in stand. 
 
2 Gij hebt Uw troon van eeuwigheid gegrond. 
De waatren, HEER', verheffen zich In 't rond; 
Rivier en meer verheffen hun geruis; 
Het siddert al op 't woedend stroomgedruis. 
 
3 Maar, HEER', Gij zijt veel sterker dan 't geweld 
Der waatren, dien Uw almacht palen stelt 
De grote zee zwijgt op Uw wenk en wil, 
Hoe fel zij bruis', hoe fel zij woede, stil. 
 
4 Uw macht is groot, Uw trouw zal nooit vergaan; 
Al wat Gij ooit beloofd hebt, zal bestaan. 
De heiligheid is voor Uw huis, o HEER', 
Eeuw uit, eeuw in, tot sieraad en tot eer. 

 
Wij horen in eerbied de 10 woorden uit Exodus 20 
En ook daarna de samenvatting die Jezus heeft gegeven van deze woorden volgens Markus 12 
 
De wet des Heeren 
 
Zingen Psalm 119: 87 

Kom mij te hulp; mijn ziel, die U verbeidt, 
Heeft Uw bevel met lust en liefd' ontvangen; 
Ik haak, o HEER', naar 't heil, mij toegezeid; 
Bestier in gunst naar Uwe wet mijn gangen; 
Al mijn vermaak stel ik, met rijp beleid, 
In Uw gebod; dat is mijn hoogst verlangen. 

 
Gebed 
 
Schriftlezingen 
 
Exodus 15: 1-13 (SV) in verbondenheid met het gisteren gelezen Schriftgedeelte in alle synagogen 
ter wereld. 
 
1 Toen zong Mozes en de kinderen Israels den HEERE dit lied, en spraken, zeggende: Ik zal den 
HEERE zingen; want Hij is hogelijk verheven! Het paard en zijn ruiter heeft Hij in de zee 
geworpen. 2 De HEERE is mijn Kracht en Lied, en Hij is mij tot een Heil geweest; deze is mijn God; 
daarom zal ik Hem een liefelijke woning maken; Hij is mijns vaders God, dies zal ik Hem 
verheffen! 3 De HEERE is een krijgsman; HEERE is Zijn Naam! 4 Hij heeft Farao's wagenen en zijn 
heir in de zee geworpen; en de keure zijner hoofdlieden zijn verdronken in de Schelfzee. 5 De 
afgronden hebben hen bedekt; zij zijn in de diepten gezonken als een steen. 6 O HEERE! Uw 
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rechterhand is verheerlijkt geworden in macht; Uw rechterhand, o HEERE! heeft den vijand 
verbroken! 7 En door Uw grote hoogheid hebt Gij, die tegen U opstonden, omgeworpen; Gij hebt 
Uw brandenden toorn uitgezonden, die hen verteerd heeft als een stoppel. 8 En door het geblaas 
van Uw neus zijn de wateren opgehoopt geworden; de stromen hebben overeind gestaan, als een 
hoop; de afgronden zijn stijf geworden in het hart der zee. 9 De vijand zeide: Ik zal vervolgen, ik 
zal achterhalen, ik zal den buit delen, mijn ziel zal van hen vervuld worden, ik zal mijn zwaard 
uittrekken, mijn hand zal hen uitroeien. 10 Gij hebt met Uw wind geblazen; de zee heeft hen 
gedekt, zij zonken onder als lood in geweldige wateren! 11 O HEERE! wie is als Gij onder de 
goden? wie is als Gij, verheerlijkt in heiligheid, vreselijk in lofzangen, doende wonder? 12 Gij hebt 
Uw rechterhand uitgestrekt, de aarde heeft hen verslonden! 13 Gij leiddet door Uw weldadigheid 
dit volk, dat Gij verlost hebt; Gij voert hen zachtkens door Uw sterkte tot de liefelijke woning 
Uwer heiligheid.  
 
Evangelië lezing: 
 
Markus 1: 21-28 
21 En zij kwamen binnen Kapernaum; en terstond op den sabbatdag in de synagoge gegaan 
zijnde, leerde Hij. 22 En zij versloegen zich over Zijn leer; want Hij leerde hen, als machthebbende, 
en niet als de Schriftgeleerden. 23 En er was in hun synagoge een mens, met een onreinen geest, 
en hij riep uit, 24 Zeggende: Laat af, wat hebben wij met U te doen, Gij Jezus Nazarener, zijt Gij 
gekomen om ons te verderven? Ik ken U, wie Gij zijt, namelijk de Heilige Gods. 25 En Jezus 
bestrafte hem, zeggende: Zwijg stil, en ga uit van hem. 26 En de onreine geest, hem scheurende, 
en roepende met een grote stem, ging uit van hem. 27 En zij werden allen verbaasd, zodat zij 
onder elkander vraagden, zeggende: Wat is dit? Wat nieuwe leer is deze, dat Hij met macht ook 
den onreinen geesten gebiedt, en zij Hem gehoorzaam zijn! 28 En Zijn gerucht ging terstond uit, in 
het gehele omliggende land van Galilea. 
 
Inzamelingen van de gaven 
 
Zingen 56: 1 en 2 

1 Gena, o God, bescherm mij door Uw hand. 
Zie, hoe ik ben omringd aan allen kant. 
Zie, hoe de mens zijn boze netten spant, 
Om mij daarin te jagen. 
Den gansen dag is 't oog op mij geslagen; 
Zijn list legt mij op al mijn wegen lagen; 
Zijn macht vergroot mijn ongeluk en plagen; 
Ontroert mijn ingewand. 
 
2 Maar word' ik ooit met bange vrees belaan, 
Dan zal op U mijn vast betrouwen staan. 
Ik prijs in God Zijn woord; ik steun voortaan 
Op Hem; zou vlees mij deren? 
Ik vrees hen niet, die mijne smart vermeren; 
Mij, dag op dag, door lastertaal onteren 
Mijn woorden in een valsen zin verkeren; 
arglistig mij verraan. 
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Preek / verkondiging 
 
 
Zingen Gebed des ’s Heeren 

8 Verlos ons uit des bozen macht; 
Bescherm, en sterk ons door Uw kracht: 
Wij zijn toch zwak, Zijn sterkt' is groot; 
Dus zijn w' elk ogenblik in nood. 
Hier komt nog vlees en wereld bij, 
Ai, sterk ons dan, en maak ons vrij. 
 
9 Want Uw is 't Koninkrijk, o HEER', 
Uw is de kracht, Uw is al d' eer! 
U, die ons helpen wilt en kunt, 
Die in Uw Zoon verhoring gunt, 
Die door Uw Geest ons troost en leidt, 
U zij de lof in eeuwigheid. 

 
Dankgebed 
 
Zingen 66: 3 en 4 

3 God baande door de woeste baren 
En brede stromen ons een pad; 
Daar rees Zijn lof op stem en snaren, 
Nadat Hij ons beveiligd had. 
Hij zal eeuw uit eeuw in regeren; 
Zijn oog bewaakt het heidendom; 
Hij zal d' afvalligen verneren; 
Hij keert hun trots' ontwerpen om. 
 
4 Looft, looft den HEER' der legerscharen, 
O volken, heft een lofzang aan; 
Hij wil ons in het leven sparen, 
Ons hoeden op de steilste paan, 
Voor wanklen onzen voet bevrijden. 
Gij hebt ons voor een tijd bedroefd, 
En ons gelouterd door het lijden, 
Gelijk het zilver wordt beproefd. 

 
Zegen 


