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Muziek 
 
Welkom 
Wilt u voor iemand voorbede doen?   
App naar 06-13848477 
 
Aansteken van de Paaskaars 
 
Stilte 
 
Gebed om ontferming  
 
NLB 322 Die chaos schiep tot mensenland:  
https://www.youtube.com/watch?v=TEMUsV5CoKU 

 
Dienst aan de wereld: Kitty en Gonda 
 
NLB 388 voor ieder van ons 
https://www.youtube.com/watch?v=HXmudUJYMxk 
 
 
Schriftlezing: Marcus 1: 21-28 
    Ze gingen op weg naar Kafarnaüm, en op de 
eerstvolgende sabbat ging Jezus naar de synagoge en 
onderwees er de mensen. Ze waren diep onder de indruk 
van zijn onderricht, want hij sprak hen toe als iemand met 
gezag, niet zoals de schriftgeleerden. Er was in de 
synagoge ook een man die bezeten was door een onreine 
geest, en hij schreeuwde: ‘Wat hebben wij met jou te 
maken, Jezus van Nazaret? Ben je gekomen om ons te 
vernietigen? Ik weet wel wie je bent, de heilige van God.’ 
Jezus sprak hem streng toe en zei: ‘Zwijg en ga uit hem 
weg!’ De onreine geest deed de man stuiptrekken en 
verliet hem met een luide schreeuw. Iedereen was zo 

https://www.youtube.com/watch?v=TEMUsV5CoKU
https://www.youtube.com/watch?v=HXmudUJYMxk


verbijsterd dat ze tegen elkaar zeiden: ‘Wat is dit 
allemaal? Een nieuwe leer met groot gezag! Zelfs als hij 
onreine geesten een bevel geeft, wordt hij gehoorzaamd.’ 
Het nieuws over Jezus verspreidde zich algauw overal in 
Galilea. 
 
Muziek 
 
Overdenking  
 
Muziek 
 
 
NLB 647 voor mensen die naamloos 
 https://www.youtube.com/watch?v=ZQsFMppJXkc&feature=emb_title 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZQsFMppJXkc&feature=emb_title


Voor mensen die roepend, 
tastend en zoekend 
door het leven gaan, 
verschijnt hier een teken, 
brood om te breken: 
wij kunnen bestaan. 
 
Voor mensen die vragend, 
wachtend en wakend 
door het leven gaan, 
weerklinken hier woorden, 
God wil ons horen: 
wij worden verstaan. 
 
Voor mensen die hopend, 
wankel gelovend 
door het leven gaan, 
herstelt God uit duister 
Adam in luister: 
wij dragen zijn naam. 
 
Gebeden, afgesloten met het onze vader 
 
Onze Vader in de hemel 
laat Uw naam geheiligd worden 
laat Uw koninkrijk komen 
en Uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons vandaag het brood  
dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij hebben vergeven 
wie ons iets schuldig was.  



En breng ons niet in beproeving 
maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan U behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit  
tot in eeuwigheid. Amen 
 
Bloemengroet 
 
Inzameling van de gaven 
 
 
Slotlied: NLB 423 nu wij uiteen gaan 
 

 



 

 
  
 
Zegen 
 
Muziek 
 



Informatie inzameling van de gaven 
 
De eerste collecte is voor:   
Hulp bij armoede in de wijk  
Het banknummer is: NL67 SNSB 0989 4868 34  
Ten name van: Samenwerkende Kerken in de Rietkampen  
Onder vermelding van: Hulp in de wijk  
  
De tweede collecte is voor: het pastorale- en wijkwerk in de 
Rietkampen. 
Steun het pastorale werk in de Rietkampen door uw bijdrage 
over te maken op  
NL67 SNSB 0989 486 834 tnv Samenwerkende kerken, ovv gift 
CoRa 
 

Derde collecte is voor: Bloemenpotje 
NL67 SNSB 0989 4868 34 t.n.v. Samenwerkende Kerken in de 
Rietkampen onder vermelding van bloemen voor zondag. 
 
Alle collectes zijn van harte aanbevolen. 

 
U kunt ook doneren met de GIVT app, 
voor gebruik hiervan zie de website 
Onze gemeente gebruikt Givt als 
aanvullende geef mogelijkheid voor de 
collecte. Givt is een app waarmee je altijd 
en overal mee kan doen aan de collecte. 
Met Givt kan je gewoon blijven geven. 
Open de app, kies hoeveel je wilt geven, 
kies hoe je wilt geven en klaar! Je 

download de Givt-app in Google Play of in de App Store of scan 
de QR code 

 


