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Thema Uilskuikens (Pnr. 1301 b) Jesaja 66: 1-4 
Uitgesproken 1 augustus 2021 Hervormde Kerk Ommen 

Ten tijde van de corona-pandemie 

Orde van de dienst: 

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 op het thema  

Zingen NLB Lied 995 - O Vader, trek het lot U aan 

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. 

Leefregel (Psalm 15) 

Luisteren naar Lied 330 - Woord dat ruimte schept 
https://www.youtube.com/watch?v=CcpCO0WJOms uit de Dorpskerk te  

Eelde 
Gebed om de verlichting met de Heilige Geest 

Kinderlied ELB 351 - Machtig God, Sterke Rots 
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Machtig God, sterke Rots, 
U alleen bent waardig. 
Aard' en hemel prijzen U, 
glorie voor uw naam. 
Prijst de Vader, prijst de Zoon. 
Prijst de Geest, die in ons woont. 
Prijst de Koning der heerlijkheid. 
Prijst Hem tot in eeuwigheid. 

Lam van God, hoogste Heer, 
heilig en rechtvaardig, 
stralend Licht, Morgenster, 
niemand is als U. 
Prijst de Vader, prijst de Zoon. 
Prijst de Geest, die in ons woont. 
Prijst de Koning der heerlijkheid. 
Prijst Hem tot in eeuwigheid.  

Kindermoment door leiding nevendienst  

Schriftlezingen 

Jesaja 66: 1-4; 

1 Dit zegt de HEER: 
De hemel is mijn troon, de aarde mijn voetenbank. 
Waar zouden jullie een huis voor mij kunnen bouwen? 
En wat zou mij als rustplaats dienen? 
2 Dit alles heb ik met eigen handen gemaakt, 
zo is dit alles ontstaan – spreekt de HEER. 
Toch sla ik acht op wie verdrukt wordt, 
op mensen met een gebroken geest, 
op ieder die huivert voor mijn woorden. 
3 Wie echter een stier slacht maar ook een mens doodt, 
wie een schaap offert maar ook een hond de nek breekt, 
wie een graanoffer brengt mét het bloed van een zwijn, 
wie wierook brandt als deel van het graanoffer 
maar tegelijk een afgod looft – 
zoals zo iemand zijn eigen wegen kiest 
en van zulke gruwelijkheden geniet, 
4 zo zal ik kiezen hoe ik hem zal kwellen, 
zijn grootste angsten laat ik uitkomen. 
Want ik heb geroepen, maar niemand gaf antwoord, 
ik heb gesproken, maar zij luisterden niet; 
zij deden wat slecht is in mijn ogen, 
en zij verkozen wat ik niet wil. 

Marcus 8: 1-21  

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 
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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. 9Er 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 zal zeker geen teken gegeven worden!’ 13Hij 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 niet, 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. 21Toen zei hij: 
‘Begrijpen jullie het dan nog niet?’ 

Zingen NLB Lied 339a - U komt de lof toe 

U komt de lof toe, U het gezang, 
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest 
In alle eeuwen der eeuwen. 

Preek 

Luisteren naar Lied 1005: 1, 2 en 5 - Zoekend naar licht  
https://www.youtube.com/watch?v=a733WFFVxbE door Joke Buis en Vocal 

Group The Choir Company en band  

Pastorale mededelingen uit de gemeente  

Dankgebed en voorbeden  

Inzameling van de gaven - digitale presentatie  

Zingen Psalm 68: 3 en 7  

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 ! 
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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 
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