
 

 

PAPENDRECHT  
ZONDAG 24 oktober 2021 
Thema: de man met de hel in zijn hoofd  
 

 
Welkom in de Bethlehemkerk. Wij zijn blij u vandaag in en rondom de eredienst te mogen begroeten 
en ontmoeten. In het bijzonder heten wij allen welkom die hier vandaag voor het eerst of er sinds 
lange tijd weer zijn. Wanneer u meer informatie wilt, aarzel niet om even iemand aan te spreken.  
 
Voorganger: ds. Bram Tack  
Organist: André de Jager 
Lector: Madelon Visser Haverhoek 
KND:  
 
DIENST VAN VOORBEREIDING 
 
Voorbereidend orgelspel 
 
Lied van voorbereiding  
Vrede voor jou, hierheen gekomen, 
zoekend met ons om mens te zijn.  
Jij maar alleen, jij met je vrienden, 
jij met je last, verborgen pijn. 
Vrede, genade, God om je heen, 
vergeving, nieuwe moed,  
voor jou en iedereen. 
melodie: NLB 865 tekst Jan van Opbergen   
 
Verstilling 
 
Overdracht aan predikant door ovd 
 
Psalm 89 Uw liefde bezingen - vers 1 uit De Nieuwe Psalmberijming (staande)  
Ik wil uw liefde, HEER, bezingen voor altijd 
en van uw trouw getuigen tot in eeuwigheid. 
U hebt uw dienaar David liefdevol gezworen: 
‘Wij sluiten een verbond, Ik heb jou uitverkoren. 
Mijn goedheid blijft in stand: je kunt erop vertrouwen 
dat Ik je koninkrijk de eeuwen door zal bouwen.’ 
 
Bemoediging en groet 
 
Klein Gloria Lied 195  
Ere zij de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 
als in den beginne, nu en immer,  
en van eeuwigheid tot eeuwigheid, AMEN 
 
Welkom en inleiding op de dienst 
 
Kyriegebed 
 
Lied 1009 Geef vrede - vers 1 
 
Woord van genade 



 

 

 
Aanmoediging tot leven   
 
Lied 1009 Geef vrede - vers 3 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed bij de dienst van het Woord 
 
* KND 
 De kinderen wordt gevraagd naar voren te komen 
 Uitleg mbt hetgeen bij KND op programma staat  
 
Zingen: Geroepen om te zingen 161 (kinderlied) Dank U - vers 1,2,3 

 
 
1. Dank U voor Uw liefde, Heer. 
Elke dag bent U er weer.  
 
2. Dank U, dat U bij mij bent  
en ook alles van mij kent.  
 
3. Dank U, dat ik deze dag  
samen met U leven mag.  
 
Kinderen onder naspel naar nevendienst 
 
Schriftlezing Lucas 8: 26 - 39  (vertaling NBV 21) z 
26  Ze voeren verder naar het gebied van de Gerasenen, dat tegenover Galilea ligt. 27 Toen Hij aan 
land stapte, kwam Hem een man uit de stad 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. 28 Toen 
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!’ 29 Jezus had namelijk de on-
reine geest bevolen uit de man weg te gaan. Want die had hem al heel lang in zijn macht, en ge-
woonlijk 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. 30 Jezus vroeg hem: 
‘Wat is je naam?’ Hij antwoordde: ‘Legioen’ – er woonden namelijk veel demonen in hem. 31 Ze 
smeekten Hem hun niet te bevelen naar de onderwereld te gaan. 32 Nu werd er op de berghelling 
een grote kudde varkens gehoed, en de demonen smeekten Jezus om hun toe te staan hun intrek in 
de varkens te nemen. Hij stond hun dat toe. 33 Toen ze uit de man waren weggegaan, trokken ze in 
de varkens, waarop de kudde de steile helling afstormde, het meer in, en verdronk. 34 Toen de var-
kenshoeders dat zagen, sloegen ze op de vlucht en ze vertelden in de stad en in de dorpen wat er 
was gebeurd. 35 Vele 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 be-
vangen. 36 Degenen die alles gezien hadden, vertelden hun hoe de bezetene was gered. 37 En de 
hele mensenmenigte uit het gebied van de Gerasenen verzocht Jezus hen te verlaten, want angst en 
ontzetting hadden hen aangegrepen. Hij stapte in de boot om terug te gaan. 38 De 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 gedaan had. 
 
 
Lied 330 Woord dat ruimte schept 
 
Verkondiging met thema: de man met de hel in zijn hoofd 
 
Muzikale Meditatie 
 
Zingen: Lied 320 Wie oren om te horen heeft vers 1,2,5 
 
DIENST VAN DE GEBEDEN 
           
Collecte:  
 
Pastorale mededelingen 
 
Gebeden   
 danken over de gaven  
 voorbede 
 stil gebed 
 Onze Vader 
 
Mededelingen 
 
Slotlied - Zegen mij - Hemelhoog 473 / Opwekking 710 
 

Zegen mij op de weg die ik moet gaan 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt 
O God zegen mij alle dagen lang! 
 
Vader maak mij tot een zegen 
Ga mij niet voorbij 
Regen op mij met uw Geest, Heer 
Jezus kom tot mij 
Als de Bron van leven 
Die ontspringt diep in mij 
Breng een stroom van zegen 
Waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij 

Zegen ons waar we in geloof voor leven 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven 
Zegen om de ander tot zegen te zijn! 
O God zegen ons tot in eeuwigheid 
 
Vader maak ons tot een zegen 
Hier in de woestijn 
Wachtend op Uw milde regen 
Om zelf een bron te zijn 
Met een hart vol vrede 
Zijn wij zegenend nabij 
Van uw liefde delend 
Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 

 
Wegzending en Zegen Amen (1x) 
 
Uitleidend orgelspel 
 


