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Thema De toekomst-mens (Pnr. 985)  Marcus 2:1-12 
Uitgesproken 22 februari 2009 in het Open Hof te Kampen 
 
Ouderling van dienst Keimpe Dokter  
Orgel Johan Blok 
 
U luistert naar : Een dienst in het Open Hof te Kampen op 22 februari 2009. De 
preek werd daar eerder gehouden op 20 februari 2000. 
 
Orde van de dienst: 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen Psalm 139: 1 
 
Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Klein Gloria 
 
Inleiding op het thema en aanvangstekst Marcus 2: 5  

5 Bij het zien van hun geloof zei Jezus tegen de verlamde: ‘Vriend, 
uw zonden worden u vergeven.’   
 

Zingen Psalm 139: 7 en 8 
7. Gij hebt mij immers zelf gemaakt, 
mij met uw vingers aangeraakt, 
met toegewijde tederheid 
mijn nieren en mijn hart bereid, 
mij in de moederschoot geweven, 
mij met uw wonderen omgeven. 
 
8. Ik loof U die mijn schepper zijt, 
die met uw liefde mij geleidt, 
Gij hebt mijn oerbegin aanschouwd, 
in 't diepst der aarde opgebouwd. 
Niets blijft er voor uw oog verborgen. 
Ja, Gij omringt mij met uw zorgen. 

 
Dooponderricht 
 
Zingen Psalm 105: 3 

3. God, die aan ons zich openbaarde, 
regeert en oordeelt heel de aarde. 
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht 
tot in het duizendste geslacht. 
't Verbond met Abraham zijn vrind 
bevestigt Hij van kind tot kind.Gebed en doopvragen 

 
Zingen Welk een vriend is onze Jezus 

1. Welk een vriend is onze Jezus, 
Die in onze plaats wil staan!  
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Welk een voorrecht, dat ik door Hem  
Altijd vrij tot God mag gaan. 
Dikwijls derven wij veel vrede, 
Dikwijls drukt ons zonde neer,  
Juist omdat wij 't al niet brengen 
In 't gebed tot onze Heer. 
 
3. Zijn wij zwak, belast, beladen 
En terneer gedrukt door zorg, 
Dierb're Heiland! onze Toevlucht! 
Gij zijt onze Hulp en Borg. 
Als soms vrienden ons verlaten, 
Gaan wij biddend tot den Heer; 
In zijn armen zijn wij veilig,  
Hij verlaat ons nimmermeer. 

 
Zingen  Kralenlied 

Weer een kraal aan de ketting van de Heer 
Rijgen, rijgen er komen er nog meer 
Weer een zusje voor de kinderen van Jezus 

 Weer een kraal aan de ketting van de Heer 
 
Bediening van de Heilige Doop aan 
 Julia Arendina van Oossanen 
 Rosalie Greetje van der Vegt 
 
Zingen Psalm 87: 3 en 4 

3. God zal hen zelf bevestigen en schragen 
en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft, 
hen tellen, als in Isrel ingelijfd, 
en doen de naam van Sions kindren dragen. 
 
4. Zij zullen saam, de groten met de kleinen, 
dansend de harpen en cymbalen slaan, 
en onder fluitspel in het ronde gaan, 
zingend: `In U zijn al onze fonteinen'. 

 
Dankgebed en  
 
Gebed om de opening van het Woord. 
 
Schriftlezing Marcus 2: 1-12  

1 Toen hij enkele dagen later terugkwam in Kafarnaüm, werd 
bekend dat hij weer thuis was. 2 Er stroomden zo veel mensen toe 
dat er zelfs voor de deur geen plaats meer was, en hij 
verkondigde hun Gods boodschap. 3 Er werd ook een verlamde bij 
hem gebracht, die door vier mensen gedragen werd. 4 Omdat ze 
zich niet door de menigte konden wringen, haalden ze een stuk 
van het dak weg boven de plaats waar Jezus zat, en toen ze een 
opening hadden gemaakt, lieten ze de verlamde op zijn draagbed 
naar beneden zakken. 5 Bij het zien van hun geloof zei Jezus 
tegen de verlamde: ‘Vriend, uw zonden worden u vergeven.’  
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6 Er zaten ook een paar schriftgeleerden tussen de mensen, en die 
dachten bij zichzelf: 7 Hoe durft hij dat te zeggen? Hij slaat 
godslasterlijke taal uit: alleen God kan immers zonden vergeven! 
8 Jezus had meteen door wat ze dachten en dus zei hij: ‘Waarom 
denkt u zoiets? 9 Wat is gemakkelijker, tegen een verlamde 
zeggen: “Uw zonden worden u vergeven” of: “Sta op, pak uw bed 
en loop”? 10 Ik zal u laten zien dat de Mensenzoon volmacht heeft 
om op aarde zonden te vergeven.’ Toen zei hij tegen de verlamde: 
11 ‘Ik zeg u, sta op, pak uw bed en ga naar huis.’ 12 Meteen stond 
hij op, pakte zijn bed en ging weg; allen die dit zagen, stonden 
versteld en loofden God. ‘Zoiets hebben we nog nooit gezien,’ 
zeiden ze. 
 

Zingen Lied 329: 2 
2. Heer, uw boodschap staat geschreven, 
ons ten leven, 
maak uw schrift het levend woord. 
Zie het boek van uw behagen 
opgeslagen; 
spreek Heer, uw gemeente hoort. 

Preek 
 
Zingen Lied 460: 1, 2 en 3 

1. Loof de Koning, heel mijn wezen, 
gij bestaat in zijn geduld, 
want uw leven is genezen 
en vergeven is uw schuld. 
Loof de Koning, loof de Koning, 
tot gij Hem ontmoeten zult. 
 
2. Looft Hem als uw vaadren deden, 
eigent u zijn liefde toe, 
want Hij bergt u in zijn vrede, 
zegenend wordt Hij niet moe. 
Looft uw Vader, looft uw Vader, 
tot uw laatste adem toe. 
 
3. Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons, 
Hij kent onze broze kracht. 
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons 
van de boze en zijn macht. 
Looft uw Heiland, looft uw Heiland, 
die het licht is in de nacht. 
 

Afscheid van ouderling-voorzitter Jaco Faasse 
 
Belofte van geheimhouding door Annemieke Wieringa, pastoraal werker  
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen Lied 305  
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1. Waar God de Heer zijn schreden zet 
daar wordt de mens, van dwang gered, 
weer in het licht geheven. 
Als 's Heren woord weerklinkt met macht 
wordt aan het volk dat Hem verwacht 
de ware troost gegeven. 
Zijn Geest weerstaat de valse schijn 
en schrijft in harten het geheim 
van 's Vaders grote daden. 
Zo leven wij om Christus' wil 
te allen tijd gerust en stil 
alleen van zijn genade. 
 
2. O Heer, uw onweerstaanbaar woord 
drijft rusteloos de eeuwen voort 
wat mensen ook verzinnen. 
En waar de weg onvindbaar scheen 
mochten wij door geloof alleen 
de tocht opnieuw beginnen. 
Gij hebt de vaderen bevrijd 
en uit het diensthuis uitgeleid 
naar 't land van melk en honing. 
Hervorm, herschep ook ons geslacht, 
opdat het door de wereldnacht 
de weg vindt naar uw woning. 

 
Zegen 


