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Thema De blauwe draad (Pnr. 219)  Marcus 5: 21-43 
Uitgesproken 10 februari 1980  in de Hervormde Kerk te Herwijnen 
 
 
U luistert naar: een opname uit 1980 vanuit ‘het kerkje aan de Waal’ te 
Herwijnen. In deze dienst wordt de Heilige Doop bediend aan Stefan Daniël 
Gijsbertsen. 
 
Orde van de dienst: 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen  Psalm 147: 1 en 3 

1.Laat 's HEEREN lof ten hemel rijzen; 
Hoe goed is 't, onzen God te prijzen! 
't Betaamt ons, psalmen aan te heffen, 
Die lief'lijk zijn, en harten treffen. 
De HEER' wil ons in gunst aanschouwen, 
Hij wil Jeruzalem herbouwen, 
Vergaren en in vree doen leven, 
Hen, die uit Isrel zijn verdreven. 

3.Zeer groot is onze HEER', vol krachten; 
Onpeilbaar diep zijn Gods gedachten, 
Daar Zijn verstand, nooit af te meten, 
Ver overtreft al wat wij weten. 
Zachtmoedigen wil Hij bewaren, 
Hij houdt ze staand' in hun gevaren, 
Maar goddelozen doet Hij bukken, 
Bezwijken onder d' ongelukken. 

 
De wet vanuit Romeinen 13: 8-14 
 
Zingen Psalm 119: 9 

9. Doe bij Uw knecht weldadigheid, o HEER', 
Opdat ik leev', Uw woorden moog' bewaren, 
En dat Uw Geest mij ware wijsheid leer', 
Mijn oog verlicht', de nevels op doe klaren; 
Dat mijne ziel de wond'ren zie en eer', 
Die in Uw wet alom zich openbaren. 
Lezing van het doopformulier 

 
Lezing van het doopformulier 
 
Vragen bij de doop 
 
Zingen Psalm 105: 5 

5.God zal Zijn waarheid nimmer krenken, 
Maar eeuwig Zijn verbond gedenken. 
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht, 
Tot in het duizendste geslacht. 
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't Verbond met Abraham, Zijn vrind, 
Bevestigt Hij van kind tot kind. 

 
Bediening Heilige doop  
 
Zingen Psalm 87: 4 

4. God zal hem zelf bevestigen en schragen, 
En op Zijn rol, waar Hij de volken schrijft, 
hem tellen, als in Isrel ingelijft, 
En doen den naam van Sions kind'ren dragen. 

Schriftlezing Numeri 15: 37-41 
37 En de HEERE sprak tot Mozes, zeggende:  
38 Spreek tot de kinderen Israëls, en zeg tot hen: Dat zij zich 
snoertjes maken aan de hoeken hunner klederen, bij hun 
geslachten; en op de snoertjes des hoeks zullen zij een 
hemelsblauwen draad zetten.  
39 En hij zal ulieden aan de snoertjes zijn, opdat gij het aanziet, 
en aan al de geboden des HEEREN gedenkt, en die doet; en gij 
zult naar uw hart, en naar uw ogen niet sporen, die gij zijt 
nahoererende;  
40 Opdat gij gedenkt en doet al Mijn geboden, en uw God heilig 
zijt.  
41 Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit Egypteland uitgevoerd heb, 
om u tot een God te zijn; Ik ben de HEERE, uw God!  

 
Schriftlezing Marcus 5: 21-43 

21 En als Jezus wederom in het schip overgevaren was aan de 
andere zijde, vergaderde een grote schare bij Hem; en Hij was bij 
de zee.  
22 En ziet, er kwam een van de oversten der synagoge, met name 
Jaïrus; en Hem ziende, viel hij aan Zijn voeten,  
23 En bad Hem zeer, zeggende: Mijn dochtertje is in haar uiterste; 
ik bid U, dat Gij komt en de handen op haar legt, opdat zij 
behouden worde, en zij zal leven.  
24 En Hij ging met hem; en een grote schare volgde Hem, en zij 
verdrongen Hem.  
25 En een zekere vrouw, die twaalf jaren den vloed des bloeds 
gehad had,  
26 En veel geleden had van vele medicijnmeesters, en al het hare 
daaraan ten koste gelegd en geen baat gevonden had, maar met 
welke het veeleer erger geworden was;  
27 Deze van Jezus horende, kwam onder de schare van achteren, 
en raakte Zijn kleed aan;  
28 Want zij zeide: Indien ik maar Zijn klederen mag aanraken, zal 
ik gezond worden.  
29 En terstond is de fontein haars bloeds opgedroogd, en zij 
gevoelde aan haar lichaam, dat zij van die kwaal genezen was.  
30 En terstond Jezus, bekennende in Zichzelven de kracht, die van 
Hem uitgegaan was, keerde Zich om in de schare, en zeide: Wie 
heeft Mijn klederen aangeraakt?  
31 En Zijn discipelen zeiden tot Hem: Gij ziet, dat de schare U 
verdringt, en zegt Gij: Wie heeft Mij aangeraakt?  
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32 En Hij zag rondom om haar te zien, die dat gedaan had.  
33 En de vrouw, vrezende en bevende, wetende, wat aan haar 
geschied was, kwam en viel voor Hem neder, en zeide Hem al de 
waarheid.  
34 En Hij zeide tot haar: Dochter, uw geloof heeft u behouden; ga 
heen in vrede, en zijt genezen van deze uw kwaal.  
35 Terwijl Hij nog sprak, kwamen enigen van het huis des 
oversten der synagoge, zeggende: Uw dochter is gestorven; wat 
zijt gij den Meester nog moeilijk?  
36 En Jezus, terstond gehoord hebbende het woord, dat er 
gesproken werd, zeide tot den overste der synagoge: Vrees niet; 
geloof alleenlijk.  
37 En Hij liet niemand toe Hem te volgen, dan Petrus, en Jakobus, 
en Johannes, den broeder van Jakobus;  
38 En kwam in het huis des oversten der synagoge; en zag de 
beroerte en degenen, die zeer weenden en huilden.  
39 En ingegaan zijnde, zeide Hij tot hen: Wat maakt gij beroerte, 
en wat weent gij? Het kind is niet gestorven, maar het slaapt.  
40 En zij belachten Hem; maar Hij, als Hij hen allen had 
uitgedreven, nam bij Zich den vader en de moeder des kinds, en 
degenen die met Hem waren, en ging binnen, waar het kind lag.  
41 En Hij vatte de hand des kinds, en zeide tot haar: Talítha kűmi! 
hetwelk is, zijnde overgezet: Gij dochtertje (Ik zeg u), sta op.  
42 En terstond stond het dochtertje op, en wandelde; want het 
was twaalf jaren oud; en zij ontzetten zich met grote ontzetting.  
43 En Hij gebood hun zeer, dat niemand datzelve zou weten; en 
zeide, dat men haar zou te eten geven. 

 
 
Zingen Psalm 138: 2 en 4 

2. Door al Uw deugden aangespoord, 
Hebt Gij Uw woord 
En trouw verheven. 
Gij hebt mijn ziel op haar gebed, 
Verhoord, gered, 
Haar kracht gegeven. 
Al 's aardrijks vorsten zullen, HEER', 
Uw lof en eer 
Alom doen horen, 
Wanneer de rede van Uw mond , 
Op 't wereldrond, 
Hun klinkt in d' oren. 

4. Als ik, omringd door tegenspoed, 
Bezwijken moet, 
Schenkt Gij mij leven. 
Is 't, dat mijns vijands gramschap brandt, 
Uw rechterhand 
Zal redding geven. 
De HEER' is zo getrouw als sterk, 
Hij zal Zijn werk 
Voor mij volenden, 
Verlaat niet wat Uw hand begon, 
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O Levensbron, 
Wil bijstand zenden. 

 
Preek 
 
Zingen Gezang 174 : 1 en 2 
 1. Vaste rots van mijn behoud, 

als de zonde mij benauwt, 
laat mij steunen op uw trouw, 
laat mij rusten in uw schauw, 
waar het bloed door u gestort, 
mij de bron des levens wordt. 
 
2. Jezus, niet mijn eigen kracht, 
niet het werk door mij volbracht, 
niet het offer dat ik breng, 
niet de tranen die ik pleng, 
schoon ik ganse nachten ween, 
kunnen redden, Gij alleen. 

 
Inzameling van de gaven 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Psalm 27: 1 en 7 

1. God is mijn licht, mijn heil, wien zou ik vrezen? 
Hij is de HEER', die hulp verschaft in nood. 
Mijn levenskracht; 'k heb niet vervaard te wezen. 
Hij is 't , die mij beveiligt voor den dood. 
Wanneer de macht der bozen sloeg aan 't woen, 
En aanrukt om zich met mijn vlees te voen. 
Stiet zelf dit rot, dat mij benauwt en haat, 
Den voet en viel, omdat het God verlaat. 

 
7. Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven 
Mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, 
Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, gebleven? 
Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. 
Wacht op den HEER', godvruchte schaar, houd moed! 
Hij is getrouw, de bron van alle goed. 
Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer. 
Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den HEER'. 

 
Zegen 


