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Deze dienst is ten tijde van de Corona-pandemie gehouden.  
De liederen uit het Nieuwe Liedboek (NLB) worden door voorzangers gezongen. 
 
Voor de dienst Opwekking 817 
 
Welkom en mededeling 
 
Aanvangslied Psalm 63: 1 

1 Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat, 
naar U Heer, strekt zich mijn verlangen. 
Mijn hart wil niets dan U ontvangen, 
die leven zijt en leven laat. 
O Heer, mijn ziel en zinnen smachten 
en dorsten naar U in een land, 
waarop de zon verzengend brandt, - 
schenk Gij mijn leven nieuwe krachten. 
 

Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Inleiding op het thema 
 
Gebed 
 
Zingen: NLB 723 of wel LB’73 305 

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 
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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. 

 
Kindermoment in de vorm van een vlog is in deze opname verwijderd. 
 
Schriftlezing: Lucas 8: 40-56 

40 Toen Jezus terugkeerde, werd hij door de menigte 
opgewacht; iedereen stond naar hem uit te kijken. 41 Er was 
ook een man onder hen die Jaïrus heette, een leider van een 
synagoge. Hij kwam op Jezus af, viel aan zijn voeten neer en 
smeekte hem mee te gaan naar zijn huis, 42 want hij had een 
dochter van ongeveer twaalf jaar oud, die op sterven lag; ze 
was zijn enige kind. Toen Jezus op weg ging, begonnen de 
mensen van alle kanten te duwen. 43 Een vrouw die al twaalf 
jaar aan bloedverlies leed – en door niemand genezen had 
kunnen worden, al had ze haar hele kapitaal aan artsen 
uitgegeven – 44 naderde hem van achteren en raakte de zoom 
van zijn bovenkleed aan; meteen hield de bloedvloeiing op. 45 
Jezus vroeg: ‘Wie heeft mij aangeraakt?’ Iedereen ontkende de 
aanraking en Petrus zei: ‘Meester, de mensen om u heen staan 
te duwen en te dringen!’ 46 Maar Jezus zei: ‘Iemand heeft me 
aangeraakt, want ik heb kracht uit me voelen wegstromen.’ 47 
Toen het de vrouw duidelijk werd dat haar aanraking niet 
onopgemerkt was gebleven, kwam ze trillend naar voren, viel 
voor hem neer en legde ten overstaan van de hele menigte uit 
waarom ze hem had aangeraakt en hoe ze meteen was 
genezen. 48 Hij zei tegen haar: ‘Uw geloof heeft u gered; ga in 
vrede.’49 Nog voor hij uitgesproken was, kwam er iemand uit 
het huis van Jaïrus tegen de leider van de synagoge zeggen: ‘Uw 
dochter is gestorven. Val de meester niet langer lastig.’ 50 Maar 
Jezus hoorde het en zei: ‘Wees niet bang, maar geloof, dan zal 
ze worden gered.’ 51 Toen hij bij het huis kwam, stond hij 
niemand toe om met hem naar binnen te gaan behalve Petrus, 
Johannes en Jakobus, en de vader en moeder van het meisje. 
52 Alle aanwezigen waren aan het weeklagen en sloegen zich 
van verdriet op de borst. Hij zei: ‘Houd op met klagen, want ze 
is niet gestorven maar slaapt.’ 53 Ze lachten hem uit, omdat ze 
wisten dat ze gestorven was. 54 Hij nam haar hand vast en zei 
met luide stem: ‘Meisje, sta op!’ 55 Haar levensadem keerde 
terug en ze stond meteen op. Hij gaf opdracht haar iets te eten 
te geven. 56Haar ouders waren verbijsterd; hij gebood hun 
tegen niemand te zeggen wat er was gebeurd. 

 
Verkondiging 
 
Meditatief orgelspel  
 
Zingen: NLB 910: 1, 2 en 4 ofwel LB’73 448 
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1 Soms groet een licht van vreugde 
de christen als hij zingt: 
de Heer is 't die met vleugels 
van liefde hem omringt. 
Loopt alles ons ook tegen, 
Hij zal ons 't goede doen, 
Hij geeft na donkre regen 
een mild en klaar seizoen. 
 
2 Goddank, wij overdenken 
't geheim van onze Heer, 
het heil dat Hij wil schenken, 
dat nieuw is altijd weer. 
Bevrijd van onze zorgen 
begroeten wij de dag 
en vrezen niet de morgen, 
wat hij brengen mag. 

 
4 Al zal geen wijnstok dragen, 
geen vijgeboom zijn vrucht, 
al ligt het veld te klagen 
onder een lege lucht, 
God doet zijn hand toch open, 
zijn lof krijgt stem in mij. 
Daar ik op Hem mag hopen, 
ben ik alleen maar blij.  
 

Berichten uit de gemeente 
 
Dankgebed en voorbeden, Inzameling van de gaven 
 
Zingen: NLB 512: 1, 2, 3 en 7 ofwel LB’73 446 

1 O Jezus, hoe vertrouwd en goed 
klinkt mij uw naam in 't oor, 
uw naam die mij geloven doet: 
Gij gaat mij reddend voor; 
 
2 uw naam die onze wonden heelt 
en ons met manna spijst, 
die onze dood en zonde deelt 
en onze vrees verdrijft. 
 
3 Mijn herder en mijn held, mijn vriend, 
mijn koning en profeet, 
mijn priester die mijn schuld ontbindt, 
mijn weg waarop ik treed; 

 
7 O naam, eeuwige ademtocht, 
een sterveling ben ik, 
als eens mijn eigen adem stokt 
dan draagt mij uw muziek.  
 

Zegen 


