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Thema: De man met krachtverlies 
 

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: Ilse Swart  
Organist: Robert van Eijl  

M.m.v.:   
Lector: Danny Nispeling     

KND:  

 
DIENST VAN VOORBEREIDING 

 
Voorbereidend orgelspel 

 
(om 10.00 uur gaat kerkenraad en predikant na consistoriegebed naar de 
kerkzaal) 

 

Lied van voorbereiding – Wees Stil, lied 241 vv:1-3 (Evangelische 
Liedbundel)  

 
Verstilling 

 
Overdracht aan predikant door ovd 

 
Aanvangspsalm: Psalm 130 vv: 1 en 3  

 
Bemoediging en groet 
 
V: Genade, liefde en vrede 
van God onze Vader 
en de Heer Jezus Christus 
zij met u 

A: en ook met u 
 
 
V: We zijn hier bij elkaar in de naam van Christus 
Om God te aanbidden en te danken, 
Om Gods heilige Woord te horen en te ontvangen, 



Om te bidden voor de noden van de wereld, 
En voor de vergeving van onze zonden. 
Dat door de kracht van de Heilige Geest , 
Wij onszelf in dienst van God mogen stellen 
A: Amen 

 

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 
 

 
Daarover straks meer, maar laat ons eerst met elkaar belijden: 

 
Kyriegebed/ schuldbelijdenis 
 

Heer, als wij op de goede weg zijn, 
richt ons dan op wanneer wij struikelen; 
houdt ons vast wanneer wij vallen; 

Bevrijd ons als het kwaad ons benauwt, 
leidt ons terug wanneer 
wij zijn afgedwaald 

van de goede weg. 
Breng ons uiteindelijk 
in uw heerlijkheid. 
  
 

Woord van genade: 

V: Moge de God van liefde en macht 

Ons vergeven en ons bevrijden van onze zonde en schaamte, 

ons vergeven en kracht geven door de Heilige Geest 

En ons nieuw leven geven in en door Jezus Christus onze Heer. 

A: Amen.  

 
Antwoordlied: Abba Vader, 376 vv:1 en 2 (evangelische liedbundel)  

 
DIENST VAN HET WOORD 
 

Gebed bij de dienst van het Woord 

 
V: Almachtige God, 

open onze harten en gedachten om uw stem deze morgen te horen. En 
vervul ons met de kracht van uw Heilige Geest zodat we kunnen doen 

waar u ons toe roept. 
A: Amen 

 



 
 

* KND 

 … 
 

Zingen: Kinderlied  
 

 Kinderen onder naspel naar nevendienst 
 

Schriftlezing  
Markus 5:21-34 (NBV) 

 
Antwoordlied: Halleluja eeuwig dank en ere, 589 (Hemelhoog) 
 

Verkondiging met thema: De man met krachtverlies 

 
 

Muzikale Meditatie: 
…https://www.youtube.com/watch?v=Aw3b8hHZHzM 

 
 

Zingen: Lied 855 vv 1, 2, 3, 4, en 5 
 

DIENST VAN DE GEBEDEN 
           
Collecte: De gaven worden na de dienst bij de uitgang gevraagd, voor zij 
die thuis meeluisteren, de gaven kunnen ook overgemaakt worden.  

 
Pastorale mededelingen 

(Zie Zondagsbrief)  

 
Gebeden ~  

 
 Voorbede: 
Ze drong zich door de menigte 

wanhopig vocht ze zich een weg 

haar geloof dreef haar voort 

ze moest en zou naar Hem 

 

Hij was echt haar laatste hoop 

struikelend en desperaat 

kwam ze langzaam dichterbij 

ze viel, maar raakte Zijn gewaad 

 

Heer, wees bij allen die zich een wanhopig weg door het leven moeten vechten. Wees bij allen die 
geen hoop meer hebben, bij allen die iedere keer weer struikelen en geen uitweg meer zien. Geef hen, 
net als de bloedvloeiende vrouw, uw krachtige hoop. 
 

woorden had ze toen niet meer 



ze was aan 't einde van haar kracht 

ze voelde een zachte huivering 

haar doortrilde toen Zijn macht 

 

ook Hij voelde de ontlading 

die haar aanraking bewerkte 

door de kracht die van Hem uitging 

was het dat Hij haar bemerkte 

 

Heer, zie en bemerk ook degene die sprakeloos zijn. Die door pijn, angst of verdriet niet meer weten 
wat te zeggen. Geef dat een lichte aanraking voor hen genoeg is om uw genezing, zorg, en liefde door 
hen heen te laten stromen. 
 

bevend kwam ze naar Hem toe 

trillend was het dat ze Hem vertelde 

hoe ze twaalf jaren had gevloeid 

dat niemand haar had kunnen helpen 

 

toen ze Zijn kleed had aangeraakt 

had ze het vloeien voelen drogen 

Hij zond haar heen in Zijn shalom 

haar geloof in Hem had haar niet bedrogen 

 

Heer wees bij ons, als we bang zijn of gebukt gaan onder schaamte. Schaamte over onszelf, schaamte 
over ons lichaam, of schaamte over wat we hebben gedaan. Geef dat onze schaamte en angst verdwijnt 
net zoals het bloed bij deze vrouw. En geef ons daarvoor in de plek een standvastig geloof in u die ons 
ziet en ons  liefheeft. 
Amen 

 

 
En we bidden zoals Christus ons leerde: 
Onze Vader, die in de hemelen zijt,  
Uw naam worde geheiligd 
Uw koninkrijk kome 
Gelijk in de hemel als ook op de aarde 
Geef ons heden ons dagelijks brood  
En vergeef ons onze schulden 
Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren 
En lijdt ons niet in verzoeking, 
Maar verlos ons van de boze, 
Want van u is het koninkrijk, de kracht, en de heerlijkheid 
Tot in eeuwigheid 
Amen. 

 
Mededelingen 
 

Slotlied – Lied 416:1, 2, 3, en 4 (Ga met God)  
 

Wegzending en Zegen 

V: Moge de Heer ons zegenen, ons beschermen van al het kwaad, 



En ons bewaren in het eeuwige leven 
 Amen (1x) 

 

 
Uitleidend orgelspel 

 


