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Orde van de dienst op zondag 29 januari 2023 PKN Thesinge 

 

Orgelspel 

 

Welkom en mededelingen 

 

Intochtslied Psalm 43:3,4 

3. O Here God, kom mij bevrijden, 

zend mij uw waarheid en uw licht 

die naar uw heil'ge berg mij leiden, 

waar Gij mij woning wilt bereiden. 

Geef dat ik door U opgericht 

kom voor uw aangezicht. 

 

4. Dan ga ik op tot uw altaren, 

tot U, o bron van zaligheid. 

Dan mag mijn ziel uw heil ervaren 

en dankbaar ruisen alle snaren 

voor U die al mijn vreugde zijt 

en eindloos mij verblijdt. 

 

Stil gebed, votum en groet 

 

Gebed 

 

Zingen NLB 220:4 op de wijs van “De Heer heeft mij gezien en onverwacht” 

4. God van ons hart, Gij die ons zingen doet 

Uw mensen zijn wij, maaksel van uw handen, 

Uw adem geeft ons innigheid en gloed, 

O leid ons uit het huis van schade en schande – 

Gij schenkt de sterveling een vergezicht, 

uw stad van licht daalt neer over de landen. 

 

Lezen  Marcus 5:1-20  

51Ze kwamen aan de overkant van het meer, in het gebied van de Gerasenen. 2Toen 
Hij uit de boot gestapt was, kwam Hem meteen vanuit de grafspelonken een man 
tegemoet die door een onreine geest bezeten was 3en in de spelonken woonde. 
Niemand kon hem meer vastbinden, zelfs niet met kettingen. 4Hij was al dikwijls aan 
handen en voeten geketend geweest, maar dan trok hij de kettingen los en sloeg hij 
de boeien stuk, en niemand was sterk genoeg om hem te bedwingen. 5En altijd, dag 
en nacht, liep hij schreeuwend tussen de rotsgraven en door de bergen en sloeg hij 
zichzelf met stenen. 6Toen hij Jezus in de verte zag, rende hij op Hem af en wierp zich 
voor Hem neer, 7 
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en luid schreeuwend zei hij: ‘Wat heb ik met Jou te maken, Jezus, Zoon van de 
allerhoogste God? Ik bezweer Je bij God: doe me geen pijn!’ 8Want Hij had tegen hem 
gezegd: ‘Onreine geest, ga weg uit die man.’ 9Jezus vroeg hem: ‘Wat is je naam?’ En 
hij antwoordde: ‘Legioen is mijn naam, want we zijn met velen.’ 10Hij smeekte Hem 
dringend om hen niet uit deze streek te verjagen. 11Nu werd er op de berghelling een 
grote kudde varkens gehoed. 12De onreine geesten smeekten Hem: ‘Stuur ons naar 
die varkens, dan kunnen we bij ze intrekken.’ 13Hij stond hun dat toe. Toen de 
onreine geesten de man verlaten hadden, trokken ze in de varkens, en de kudde van 
wel tweeduizend stuks stormde de steile helling af, het meer in, en verdronk in het 
water. 
14De varkenshoeders sloegen op de vlucht en vertelden in de stad en in de dorpen 
wat ze hadden meegemaakt, en de mensen gingen kijken wat er gebeurd was. 15Ze 
kwamen bij Jezus en zagen de bezetene daar zitten, gekleed en bij zijn volle verstand, 
dezelfde man die altijd bezeten was geweest door het legioen, en ze werden door 
schrik bevangen. 16Degenen die alles gezien hadden, legden uit wat er met de 
bezetene en met de varkens was gebeurd. 17Daarop drongen de mensen er bij Jezus 
op aan om hun gebied te verlaten. 18Toen Hij in de boot stapte, smeekte de man die 
bezeten was geweest om bij Hem te mogen blijven. 19Dat stond Hij hem niet toe, 
maar Hij zei tegen hem: ‘Ga naar huis, naar uw eigen mensen, en vertel hun wat de 
Heer allemaal voor u heeft gedaan en hoe Hij zich over u heeft ontfermd.’ 20De man 
ging weg en begon in de Dekapolis rond te vertellen wat Jezus voor hem had gedaan, 
en iedereen stond verbaasd. 

 
Zingen NLB 837 

1. Iedereen zoekt U, jong en oud 
Speurend langs allerlei wegen 
Kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd 
Meester, waar kom ik U tegen? 
Eens vindt U ons, bij dag en nacht 
Moe van onszelf en zonder kracht 
Dorstend naar liefde en zegen. 
 
2. Volgen wij, Heiland nieuw uw spoor 
Laten wij anderen bloeden 
Geven wij pijn en angsten door 
Neem ons dan onder uw hoede. 
Spreek uw genezend woord vol macht 
Dan krijgt ons leven nieuwe kracht 
Spreek, dan keert alles ten goede. 
 
3. Heer, als ons denken U ontkent, 
Kan ons de leegte benauwen. 
Als onze hand uw schepping schendt 
Wilt U ons dan nog vertrouwen? 
Twijfel of hoogmoed, onverstand, 
Neem ons, uw mensen, bij de hand 
Laat ons uw schoonheid aanschouwen. 
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4. Koning, uw rijk is zo nabij 
Open mijn ogen en oren 
Onrustig is mijn hart in mij, 
Totdat het nieuw wordt geboren. 
Daarom zoekt U elk mensenkind. 
Zoek, herder, mij, opdat ik vind 
En steeds meer bij U zal horen. 

 
Verkondiging 

 

Orgelspel 

 

Zingen NLB  1005:1,2,4 

1. Zoekend naar licht hier in het duister,   

zoeken wij U, waarheid en kracht. 

Maak ons uw volk, heilig, vol luister, 

schijn in de donkere nacht. 

Refrein: 

Christus, ons licht, 

schijn door ons heen, schijn door het duister. 

Christus ons licht, 

Schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 

2. Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen 

zoekend naar hoop, troost in uw woord. 

Spreek door ons heen tot de verdrukten, 

zo wordt uw stem gehoord. 

refrein 

 

4. Zoekend naar troost zijn velen dakloos, 

zoekend naar warmte zijn velen koud. 

Maak ons een huis van levende stenen, 

schuilplaats door U gebouwd. 

refrein 

 

Dankgebed en voorbede 

 

Collecte 

 1e  KWF 

 2e  Eigen kerk 
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Slotlied NLB 863:1,3,4,6 

1. Nu laat ons God de Here 

dankzeggen en Hem eren, 

want goed zijn alle dingen 

die wij van Hem ontvingen. 

 

3. Een arts is ons gegeven 

die zelve is het leven: 

Christus, voor ons gestorven, 

heeft ons het heil verworven. 

 

4. Hij heeft aan ons vergeven 

de schuld en schenkt ons leven. 

Bij U, o God, bezitten 

wij schatten ongeweten. 

 

6. Bewaar ons in uw waarheid, 

geef ons op aarde vrijheid, 

met alle mensen samen 

uw rijk, Heer, te beamen. 

 

Zegen 

 

 

 

 


