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Thema En de ‘iloui’ is....(Pnr. 1308)  Markus 9:35 
Uitgesproken 20 september 2009 in het Open Hof te Kampen 
 
Ouderling van dienst Rita Groenhof  
Muzikale begeleiding Johan Blok 
 
U luistert naar: een opname van 20 september 2009 in het Open Hof te Kampen. 
 
Orde van de dienst: 
 
Zingen Lied 328: 1  

1. Here Jezus, om uw woord 
zijn wij hier bijeengekomen. 
Laat in 't hart dat naar U hoort 
uw genade binnenstromen. 
Heilig ons, dat wij U geven 
hart en ziel en heel ons leven. 

 
Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Klein Gloria 
 
Aanvangstekst Markus9: 35 

35 Hij ging zitten en riep de twaalf bij zich. Hij zei tegen hen: ‘Wie 
de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal willen zijn 
en ieders dienaar.’ 

 
Zingen Psalm 147: 4 en 5 

4. Voor God is alle kracht van paarden 
en macht van mensen zonder waarde. 
Het snoeven van wie wapens dragen 
is niet naar 's HEREN welbehagen. 
Zijn welbehagen zal slechts wezen 
met allen die Hem needrig vrezen, 
die met hun harten voor Hem open 
op zijn genade en liefde hopen. 
 
5. Jeruzalem, gewijde woning, 
prijs Sion, prijs den HEER uw Koning. 
Als u een vijand aan wil randen 
sluit Hij de poort met eigen handen. 
Hij doet uw kindren veilig wonen, 
vervult met heldenmoed uw zonen. 
Uw daaglijks brood geeft Hij u heden. 
Ja, altijd schenkt Hij u zijn vrede. 

 
Gebed van verootmoediging 
 
Zingen Lied 322: 3 en 4 

3. Gij ziet en hoort 
wat onze mond wil spreken, 
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het is een staamlend, ontoereikend teken, 
een zwak en machtloos mensenwoord 

 
4. In stil ontzag 
zijn wij voor U getreden. 
Wend dan uw oor naar onze smeekgebeden, 
waak met uw ogen nacht en dag! 

 
Genadeverkondiging 
 
 
Zingen Lied 322: 5 

5. Gij spreekt ons aan, 
Ge hebt de mens verkoren: 
aan deze plaats doet Gij uw woorden horen, 
hier zijt Gij, want hier woont uw naam. 

 
Levensles Leviticus 19 

1 De HEER zei tegen Mozes: 2 ‘Zeg tegen de gemeenschap van 
Israël: “Wees heilig, want ik, de HEER, jullie God, ben heilig.  
3 Toon ontzag voor je moeder en je vader, en neem steeds mijn 
sabbat in acht. Ik ben de HEER, jullie God.  
4 Laat je niet in met afgoden en maak geen godenbeelden. Ik ben 
de HEER, jullie God.  
5 Wanneer je de HEER een vredeoffer aanbiedt, moet je, wil het 
offer aanvaard worden, 6 het vlees eten op de dag dat het dier 
wordt geslacht, of op de volgende dag. Wat er op de derde dag 
nog over is, moet worden verbrand. 7 Als er op de derde dag nog 
van het offervlees gegeten wordt, is dat verwerpelijk en zal het 
offer niet worden aanvaard. 8 Wie ervan eet moet de gevolgen 
van zijn zonde dragen. Hij heeft ontwijd wat de HEER toebehoort 
en wordt uit de gemeenschap gestoten.  
9 Wanneer je de graanoogst binnenhaalt, oogst dan niet tot aan 
de rand van de akker en raap wat blijft liggen niet bijeen. 10 En 
wanneer je bij de wijnoogst druiven plukt, loop dan niet alles nog 
eens na en raap niet bijeen wat op de grond is gevallen, maar laat 
het liggen voor de armen en de vreemdelingen. Ik ben de HEER, 
jullie God.  
11 Steel niet, lieg niet en bedrieg je naaste niet. 12 Leg geen 
valse eed af als je bij mijn naam zweert, want daarmee ontwijd je 
de naam van je God. Ik ben de HEER.  
13 Beroof niemand en pers een ander niet af. Betaal een dagloner 
zijn loon nog op dezelfde dag uit. 14 Spreek geen vloek uit over 
een dove en plaats geen obstakel voor de voeten van een blinde. 
Toon ontzag voor je God. Ik ben de HEER.  
15 Wees niet partijdig wanneer je rechtspreekt. Trek 
onaanzienlijken niet voor en zie machthebbers niet naar de ogen. 
Spreek rechtvaardig recht over je naasten. 16 Breng het leven van 
een ander niet in gevaar door lasterpraat over hem rond te 
strooien. Ik ben de HEER.  
17 Wees niet haatdragend. Als je iemand iets te verwijten hebt, 
roep hem dan ter verantwoording en laad niet omwille van een 
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ander schuld op je 18 door je te wreken of wrok te blijven 
koesteren. Heb je naaste lief als jezelf. Ik ben de HEER.  

 
Zingen Lied 322: 6 
 6. O, antwoord Gij, 

als wij tezamen bidden, 
daal neder uit uw hoogte in ons midden! 
In uw vergeving wonen wij. 

 
Gebed om de opening van het Woord.  
 
Schriftlezing Markus 9: 30-40 

30 Ze vertrokken uit die streek en reisden door Galilea, maar hij 
wilde niet dat iemand dat te weten kwam, 31 want hij was bezig 
zijn leerlingen onderricht te geven. Hij zei tegen hen: ‘De 
Mensenzoon wordt uitgeleverd aan de mensen. Die zullen hem 
doden, maar na drie dagen zal hij uit de dood opstaan.’ 32 Ze 
begrepen deze uitspraak niet, maar durfden hem geen vragen te 
stellen.  
33 Ze kwamen in Kafarnaüm. Toen ze in huis waren, vroeg hij 
hun: ‘Waarover waren jullie onderweg aan het redetwisten?’ 34 Ze 
zwegen, want ze hadden onderweg met elkaar getwist over de 
vraag wie van hen de belangrijkste was. 35 Hij ging zitten en riep 
de twaalf bij zich. Hij zei tegen hen: ‘Wie de belangrijkste wil zijn, 
moet de minste van allemaal willen zijn en ieders dienaar.’ 36 Hij 
pakte een kind op en zette het in hun midden neer; hij sloeg zijn 
arm eromheen en zei tegen hen: 37 ‘Wie in mijn naam één zo’n 
kind bij zich opneemt, neemt mij op; en wie mij opneemt, neemt 
niet mij op, maar hem die mij gezonden heeft.’  
38 Johannes zei tegen hem: ‘Meester, we hebben iemand gezien 
die in uw naam demonen uitdreef en we hebben geprobeerd hem 
dat te beletten omdat hij zich niet bij ons wilde aansluiten.’ 
39 Jezus zei: ‘Belet het hem niet. Want iemand die een wonder 
verricht in mijn naam kan onmogelijk het volgende moment 
kwaad van mij spreken. 40 Wie niet tegen ons is, is voor ons.  
 

Zingen Kijk eens om je heen, 
Kijk eens om je heen 
Geef elkaar de hand, 
Je bent niet alleen. 
Want wij moeten samen delen, 
Samen zingen, samen spelen. 
Ook al zijn we nog maar klein, 
Samen spelen is pas fijn. 
 
Kijk eens om je heen, 
Kijk eens om je heen. 
Wij zijn in de wereld 
Niet alleen 
God kent iedere kind bij name 
Zeg maar ja en zeg maar amen. 
Ook al zijn we nog maar klein, 
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God wil onze Vader zijn. 
 
Kinderen gaan naar de kindernevendienst 
 
Preek 
 
Zingen Lied 391: 4 en 5 

4. Wij mensen, arm en zondig, 
onmachtig en onmondig, 
wat denken wij dan wel? 
Of wij ons al vermeten 
te menen iets te weten, 
't is maar een droom, een schaduwspel. 
 
5. Doe ons uw heil aanschouwen, 
niet op ons oog vertrouwen, 
niet blij zijn met de schijn. 
Doe ons de eenvoud vinden, 
en, God, voor U als kindren 
op aarde vroom en vrolijk zijn. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen Lied 312: 2 en 3 

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 
 
 


