
Uit de prekenserie van Bart Gijsbertsen Een ongelimiteerd geven aan ongelimiteerd velen 

1 van 3 

Thema:  Een ongelimiteerd geven aan ongelimiteerd velen (Pnr.216)  Markus 3: 34-35 
Uitgesproken: 1 maart 1992  in de Ned.Herv.Kerk te ’s-Gravendeel 
 
Een bewerking van een preek die voor het eerst werd uitgesproken op 27 januari 
1980 te Herwijnen. 
 
Orde van de dienst: 
 

 
Stil gebed 
 
Aanvangslied Lied 162: 1 
 Omdat Hij niet ver wou zijn 

is de Heer gekomen. 
Midden in wat mensen zijn 
heeft Hij willen wonen. 
Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 

 
Bemoediging en Groet 
 
Zingen Psalm 133 

1. Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is 't dat zonen 
van 't zelfde huis als broeders samenwonen. 
Eén liefdeband houdt hen tezaam. 
De zegen van Gods hoog verheven naam 
daalt op hen neer vol zoete tederheid, 
als olie die den priester wijdt. 
 
2. Als olie die Aärons baard en kleren 
met geur doordringt, zo is de gunst des Heren 
voor wie eendrachtig samen zijn. 
Als dauw is het, die ligt zo mild en rein 
op Hermons top en daalt op Sion neer. 
't Wordt al een tuin voor God den Heer. 
 
3. Jeruzalem! Hier geeft de HEER zijn zegen, 
hier woont Hij zelf, hier wordt zijn heil verkregen 
en leven tot in eeuwigheid. 

 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Psalm 146: 1 

1. Zing, mijn ziel, voor God uw HERE, 
zing die u het leven geeft. 
Zing, mijn ziel, uw God ter ere, 
zing voor Hem zolang gij leeft. 
Ziel, gij zijt geboren tot 
zingen voor den HEER uw God. 

 
Gebed om de opening van het Woord 

 
Schriftlezing Markus 3: 20-35 
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20 En Hij ging in een huis; en er verzamelde zich weder [de] 
schare, zodat zij zelfs geen brood konden eten. 21 En toen zijn 
naastbestaanden dit hoorden, gingen zij heen om Hem te halen, 
want zij zeiden: Hij is niet bij zijn zinnen. 22 En de 
schriftgeleerden, die van Jeruzalem gekomen waren, zeiden: Hij 
heeft Beëlzebul, en door de overste der boze geesten drijft Hij de 
geesten uit. 23 En Hij riep hen tot Zich en sprak tot hen in 
gelijkenissen: Hoe kan de satan de satan uitdrijven? 24 En indien 
een koninkrijk tegen zichzelf verdeeld is, kan dat koninkrijk zich 
niet staande houden. 25 En indien een huis tegen zichzelf verdeeld 
is, zal dat huis niet kunnen bestaan. 26 En indien de satan opstaat 
tegen zichzelf en verdeeld is, kan hij niet bestaan, doch is hij aan 
zijn einde. 27 Maar niemand kan het huis van de sterke 
binnengaan en zijn huisraad roven, als hij niet eerst die sterke 
heeft gebonden, en dan zal hij zijn huis plunderen. 28 Voorwaar, 
Ik zeg u, dat alle zonden aan de kinderen der mensen zullen 
vergeven worden, ook de godslasteringen, welke zij gesproken 
mogen hebben; 29 maar wie gelasterd heeft tegen de heilige 
Geest, heeft geen vergeving in eeuwigheid, maar staat schuldig 
aan eeuwige zonde. 30 Immers, zij zeiden: Hij heeft een onreine 
geest.  
31 En zijn moeder en zijn broeders kwamen, en buiten staande 
zonden zij iemand tot Hem om Hem te roepen. 32 En een schare 
zat rondom Hem en zij zeiden tot Hem: Zie, uw moeder en uw 
broeders en uw zusters staan buiten en zoeken U. 33 En Hij 
antwoordde en zeide tot hen: Wie zijn mijn moeder en broeders? 
34 En rondziende over degenen, die in een kring rondom Hem 
zaten, zeide Hij: Zie, mijn moeder en mijn broeders. 35 Al wie de 
wil Gods doet, die is mijn broeder en zuster en moeder.  

 
 
Zingen Lied 326: 5 

5. O Gij die wilt ontmoeten 
wie vragen naar uw wil, 
zie hoe wij aan uw voeten 
zitten en luistren stil. 
Geef dat tot U, o Heer, 
't woord van uw welbehagen 
niet ledig wederkeer', 
maar dat het vrucht mag dragen, 
uw grote naam ter eer. 

 
Preek   
 
Zingen Lied 308 

1. In Christus is noch west noch oost, 
in Hem noch zuid noch noord, 
één broederschap rust in zijn troost, 
één wereld in zijn woord. 
 
2. Tot ieder hart, dat Hem behoort, 
met Hem gemeenschap vindt. 
De dienst aan Hem is 't gouden koord 
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dat allen samen bindt. 
 
3. Broeders, één band is 't die ons bindt 
vanwaar en wie ge ook zijt; 
wie onze Vader dient als kind, 
is Christus toegewijd. 
 
4. Laat zuid en noord nu zijn verblijd, 
Hem prijzen west en oost. 
Aan Christus hoort de wereld wijd, 
in Hem is zij vertroost. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen  Lied 312 

1. Behoed uw kerk, zet uit, o God, haar palen, 
zij kenn' eerlang geen grenzen meer! 
Dat elk in naam van onze Heer 
de knieen voor U buig', en alle talen 
uw lof herhalen. 
 
2. Door Hem gekocht, door Hem verlost zijn we allen 
als kindren van één groot gezin. 
Ontgloei' heel de aard in broedermin! 
Moog' elke muur, die nog haar duizendtallen 
vaneen scheidt, vallen! 
 
3. Blijf door uw trouw ons zwak geloof beschamen, 
ontfermend Vader, de aard' word' één 
in uwe Zoon, door Hem alleen! 
Breng in uw huis eens al uw kindren samen 
voor eeuwig! Amen! 

 
Zegen 


