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Thema: Meester van uilskuikens? (Pnr.1301b)  Markus 8: 1-21 
Uitgesproken op 22 juli 2018 9.30 uur te Wezep in de Pauluskerk 
 
Zondag  : negende zondag na Pinksteren 
 
Ouderling : dhr. P. Hardman 
Organist : dhr. Jeroen Van der Scheer 
Schriftlezing : mevr. A. Van der Zande 
 
Liederen uit : ELB, LB’73 en Nieuwe Liedboek 
 
Vóór de dienst  
Zingen ELB 422: 1, 2 en 3 

1   Als je geen liefde hebt voor elkaar,  
 vallen de dromen in duigen.  
 Dromen van vrede worden niet waar,  
 kwaad is niet om te buigen.  
 Refrein: 
 Als je geen liefde hebt voor elkaar  
 leef je buiten Gods gloria.  
 Als je geen liefde hebt voor elkaar  
 leef je buiten Gods gloria.  
 
2   Als je geen antwoord geeft op verdriet,  
 zullen de tranen niet drogen.  
 Als je het leed in de wereld niet ziet,  
 worden Gods woorden verbogen.  

Refrein 
 

3   Als je geen oog hebt voor het gemis,  
 als je geen brood weet te delen,  
 denk dan aan Jezus die brood en die vis  
 uit liefde deelde met velen.  

Refrein 
 
Zingen NLB Lied 1005: 1, 2 en 3 
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2. Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen,  
Zoekend naar hoop, troost in uw woord.  
Spreek door ons heen tot de verdrukten,  
zo wordt uw stem gehoord.  
Refrein  
 
3. Zoekend naar brood lijden zij honger,  
zoekend naar water lijden zij dorst. 
Maak ons uw brood, breek voor ons allen,  
U bent de vredevorst.  
Refrein  
 

 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen  Psalm 111: 1 en 5 

1 Van ganser harte loof ik Hem 
in 't midden van Jeruzalem, 
den HEER in 't midden der getrouwen. 
Groot zijn de daden van den HEER, 
Hij doet wie lust heeft aan zijn leer 
de schoonheid van zijn heil aanschouwen. 
 
5 Zijn volk heeft Hij voorgoed bevrijd 
en zijn verbond staat voor altijd, 
een licht hoog op de berg ontstoken. 
Heilig en zeer te duchten is 
zijn naam in de geschiedenis. 
Nooit wordt wat Hij belooft verbroken. 

 
Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Inleiding 
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Kyriegebed 
 
Zingen Psalm 43: 3 

3 O Here, God, kom mij bevrijden, 
zend mij uw waarheid en uw licht 
die naar uw heilge berg mij leiden, 
waar Gij mij woning wilt bereiden. 
Geef dat ik door U opgericht 
kom voor uw aangezicht. 

 
Lofprijzing 
 
Zingen Psalm 43 : 4 

4 Dan ga ik op tot uw altaren, 
tot U, o bron van zaligheid. 
Dan mag mijn ziel uw heil ervaren 
en dankbaar ruisen alle snaren 
voor U die al mijn vreugde zijt 
en eindloos mij verblijdt. 

 
Gebed 
 
Kindermoment 
 
Kinderlied: ELB 422: 4 (kinderen vertrekken naar de glazen zaal) 

4   Als je geen liefde hebt voor elkaar, 
 is er geen hoop meer op zegen. 
 Kinderen, maak de liefde toch waar; 
 schrijf het op alle wegen. 

Refrein 
 

 
Schriftlezing: Markus 8: 1-21 

8 1.Toen er op een keer weer een grote menigte bijeen was, en ze niets meer te 
eten hadden, riep hij de leerlingen bij zich en zei tegen hen: 2 ‘Ik heb medelijden 
met al die mensen, want ze zijn nu al drie dagen bij me en hebben niets meer te 
eten. 3 Als ik hen met een lege maag naar huis stuur, zullen ze onderweg 
bezwijken; sommigen zijn immers van ver gekomen.’  4 Zijn leerlingen 
antwoordden: ‘Maar hoe zou iemand hen hier, in deze verlatenheid, van genoeg 
brood kunnen voorzien?’ 5 Hij vroeg hun: ‘Hoeveel broden hebben jullie?’ 
‘Zeven,’ antwoordden ze. 6 Hij zei tegen de mensen dat ze op de grond moesten 
gaan zitten; hij nam de zeven broden, sprak het dankgebed uit, brak de broden 
en gaf ze aan de leerlingen om ze aan de mensen uit te delen, en dat deden ze. 
7 Ze hadden ook een paar kleine vissen bij zich; hij sprak er het zegengebed 
over uit en zei dat ze ook de vissen moesten uitdelen. 8 De mensen aten tot ze 
verzadigd waren; de leerlingen haalden op wat er van het eten overschoot: 
zeven manden vol. 9 Er waren ongeveer vierduizend mensen. Toen stuurde hij 
hen weg. 10 Meteen daarna stapte hij met zijn leerlingen in de boot en voer naar 
het gebied van Dalmanuta. 11 Daar kwamen de farizeeën op hem af, en ze 
begonnen met hem te discussiëren. Om hem op de proef te stellen, verlangden 
ze van hem een teken uit de hemel. 12 Jezus slaakte een diepe zucht en zei: 
‘Waarom verlangt uw soort mensen een teken? Ik verzeker u: aan mensen als u 
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zal zeker geen teken gegeven worden!’ 13 Hij liet hen staan waar ze stonden, 
stapte weer in de boot en voer naar de overkant. 14 De leerlingen waren 
vergeten genoeg brood mee te nemen; ze hadden maar één brood bij zich in de 
boot. 15 Hij waarschuwde hen: ‘Pas op, hoed je voor de zuurdesem van de 
farizeeën en voor de zuurdesem van Herodes.’ 16 Ze hadden het er met elkaar 
over dat ze geen brood hadden. 17 Toen hij dit merkte, zei hij: ‘Waarom praten 
jullie erover dat je geen brood hebt? Begrijpen jullie het dan nog n!iet, en 
ontbreekt het jullie aan inzicht? Zijn jullie dan zo hardleers? 18 Jullie hebben 
ogen, maar zien niet? Jullie hebben oren, maar horen niet? Weten jullie dan niet 
meer 19 hoeveel manden vol stukken brood jullie hebben opgehaald toen ik vijf 
broden brak voor vijfduizend mensen?’ ‘Twaalf,’ antwoordden ze. 20 ‘En toen ik 
zeven broden brak voor vierduizend mensen, hoeveel manden vol stukken brood 
hebben jullie toen opgehaald?’ ‘Zeven,’ antwoordden ze. 21 Toen zei hij: 
‘Begrijpen jullie het dan nog niet?’  

 
Zingen Gezang 95: 1 

1 Nu bidden wij met ootmoed en ontzag 
de Vader aan, wiens naam aan elk geslacht 
in hemel en op aarde aanzijn gaf, 
dat, naar zijn heerlijk wezen, 
Hij ons de kracht des Heilgen Geestes geve 
en de Messias bij ons intrek neme. 
Zijn liefde is de grondslag van ons leven, 
de oorsprong van ons hart. 

 
Verkondiging 
 
Meditatief muzikaal moment 
 
Zingen NLB 995 

1 O Vader, trek het lot U aan 
van allen die door U bestaan. 
Gij die geen stenen geeft voor brood, 
wees met uw kinderen in nood; 
en stil, God die rechtvaardig zijt, 
de honger naar gerechtigheid. 
 
2 O Vader, trek het leed U aan 
van allen die met ons bestaan. 
Gij hebt gezegd: geef gij hun brood, - 
doe ons hun broeders zijn in nood, 
opdat zij weten wie Gij zijt: 
de God van hun gerechtigheid. 

 
Berichten uit de gemeente 
 
Gebeden 
 
Collecte 
 
Zingen Psalm 68: 3 en 7 
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3 O God, de wondren die Gij deedt, 
toen Gij daar voor ons henen schreedt! 
De aarde werd bewogen. 
Dit is de berg van uw verbond! 
Uw stromen drenken hier de grond, 
hier daalt Gij uit den hoge. 
Een regen van vrijgevigheid 
hebt Gij uw erfdeel toebereid, 
uw erfdeel dat versmachtte. 
Uw schare heeft zich daar gezet; 
dit is uw woord, dit is uw wet: 
Gij geeft ons nieuwe krachten. 

 
7 God zij geprezen met ontzag. 
Hij draagt ons leven dag aan dag, 
Zijn naam is onze vrede. 
Hij is het die ons heeft gered, 
die ons in ruimte heeft gezet 
en leidt met vaste schreden. 
Hij die het licht roept in de nacht, 
Hij heeft ons heil teweeggebracht, 
dat wordt ons niet ontnomen. 
Hij droeg ons door de diepte heen, 
de Here Here doet alleen 
ons aan de dood ontkomen. 
 

Zegen 
 
Zingen Gezang 456: 3 

1 Zegen ons, Algoede, 
neem ons in uw hoede 
en verhef uw aangezicht 
over ons en geef ons licht. 
 
2 Stort, op onze bede, 
in ons hart uw vrede, 
en vervul ons met de kracht 
van uw Geest bij dag en nacht. 
 
3 Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer 
 


