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VOORBEREIDING

Muziek: What a wonderful world

Welkomstwoord en mededelingen (ouderling van dienst)
De kaarsen worden aangestoken

Lied: LB 283   (de gemeente gaat staan)

Stilte

Bemoediging en groet
V Onze hulp is de naam van de Heer,

A die hemel en aarde gemaakt heeft.
V Zijn genade en vrede is met u allen. 

A Amen. (de gemeente gaat zitten)

Inleiding

Kyriegebed, na ‘en we bidden’: LB 301g

Glorialied: LB 304

Gebed, afgesloten met LB 333

SCHRIFT

Evangelielezing: Lucas 8: 22-25
Op een van die dagen stapte hij in een boot, samen met zijn
leerlingen, en zei tegen hen: ‘Laten we naar de overkant van het
meer gaan,’ en ze voeren het meer op. Onderweg viel hij in slaap.
Er kwam een wervelstorm opzetten, zodat de boot water maakte
en dreigde te zinken. Ze maakten hem wakker en riepen:
‘Meester, meester, we vergaan!’ Hij stond op en sprak de wind en
de golven bestraffend toe. Daarop ging de wind liggen en kwam
het water tot rust. Hij vroeg hun: ‘Waar is jullie geloof?’ De
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leerlingen waren geschrokken en zeiden vol verbazing tegen
elkaar: ‘Wie is hij toch, dat zelfs de wind en het water zijn bevelen
gehoorzamen?’

Lied: LB 416: 1

Evangelielezing (vervolg): Lucas 8: 26-39
Ze voeren verder naar het gebied van de Gerasenen, dat tegen-
over Galilea ligt. Toen hij aan land stapte, kwam hem vanuit de
stad een man tegemoet die door demonen bezeten was. Deze
man droeg al geruime tijd geen kleren meer en woonde niet in
een huis, maar in de rotsgraven. Toen hij Jezus zag, viel hij
schreeuwend voor hem neer en riep luidkeels: ‘Wat heb ik met
jou te maken, Jezus, Zoon van de allerhoogste God? Ik smeek je,
doe me geen pijn!’ Jezus stond namelijk op het punt de onreine
geest te bevelen uit de man weg te gaan. Want die had hem al
heel lang in zijn macht, en gewoonlijk werd de man voor de
veiligheid aan handen en voeten geboeid, maar telkens trok hij
de boeien kapot en werd hij door de demon naar eenzame
plaatsen gedreven. Jezus vroeg hem: ‘Hoe heet je?’ Hij antwoord-
de: ‘Legioen’ – er woonden namelijk veel demonen in hem. Ze
smeekten hem hun niet te bevelen naar de onderwereld te gaan.
Op de berghelling liep op dat ogenblik een grote kudde varkens
te grazen, en de demonen smeekten Jezus om hun toe te staan
hun intrek in de varkens te nemen. Hij stond hun dat toe. Toen ze
uit de man waren weggegaan, trokken ze in de varkens, waarop
de kudde de steile helling afstormde, het meer in, en verdronk.
Toen de varkenshoeders dat zagen, sloegen ze op de vlucht en
vertelden in de stad en in de dorpen wat er was gebeurd. Vele
mensen gingen op weg om met eigen ogen te zien wat er was
voorgevallen. Toen ze bij Jezus kwamen, troffen ze daar de man
aan uit wie de demonen waren weggegaan. Hij zat aan Jezus’
voeten, gekleed en bij zijn volle verstand, en toen ze dat zagen,



werden ze door schrik bevangen. Degenen die alles gezien
hadden, vertelden hun hoe de bezetene was gered. En de hele
mensenmenigte uit het gebied van de Gerasenen verzocht hem
hen te verlaten, want angst en ontzetting hadden hen aange-
grepen. Jezus stapte in de boot om terug te gaan. De man bij wie
de demonen waren weggegaan, vroeg hem met aandrang bij
hem te mogen blijven. Maar hij stuurde hem weg met de
woorden: ‘Ga terug naar huis en vertel alles wat God voor u heeft
gedaan.’ Hij ging weg en maakte overal in de stad bekend wat
Jezus voor hem had gedaan.

Lied: LB 416: 2

Preek

Muziek: Mon âme se repose

Lied: LB 687: 1 en 2
TOEWIJDING

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Collecten: 1. diaconie; 2. kerk
Muziek: Dona nobis pacem

Slotlied: LB 362  (de gemeente gaat staan)

Zending en zegen (afgesloten met een gezongen ‘Amen’)

Muziek: Bai mir bistu shèn

Koffie, thee of limonade in de kring
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