
Dienst van 31 oktober 2021 in de Slangenburgse kerk
THEMA: EEN NIEUW BEGIN

VOORBEREIDING

Welkomstwoord en mededelingen (ouderling van dienst)
Kaarsen worden aangestoken
Lied (de gemeente gaat staan): Psalm 98: 1 en 4
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 ons allen. 
A Amen. (de gemeente gaat zitten)

Inleiding

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

Glorialied: LB 870: 1, 2 en 5
SCHRIFT

Gebed, afgesloten met LB 333

Epistellezing: 1 Korintiërs 15: 12-22 (NBV21)
Maar wanneer nu over Christus wordt verkondigd dat Hij uit de dood is opgewekt, hoe kunnen
sommigen van u dan zeggen dat de doden niet zullen opstaan? Als de doden niet opstaan, is ook
Christus niet opgewekt; en als Christus niet is opgewekt, is onze verkondiging zonder inhoud en uw
geloof zinloos. Dan blijkt dat wij als getuigen van God over Hem hebben gelogen, omdat we ver-
klaard hebben dat Hij Christus heeft opgewekt – want als er geen doden worden opgewekt, dan kan
Hij dat niet hebben gedaan. Wanneer de doden niet worden opgewekt, is ook Christus niet opge-
wekt. Maar als Christus niet is opgewekt, is uw geloof nutteloos, bent u nog een gevangene van uw
zonden en worden de doden die Christus toebehoren niet gered. Als wij alleen voor dit leven op
Christus hopen, zijn wij de beklagenswaardigste mensen die er zijn.
Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als de eerste van de gestorvenen. Want zoals de
dood er is gekomen door een mens, zo is ook de opstanding uit de dood er gekomen door een mens.
Zoals allen sterven in Adam, zo zullen allen ook tot leven komen in Christus.

Lied: LB 641: 1

Evangelielezing: Marcus 12: 18-27 (NBV21)
Ook kwamen er enkele sadduceeën naar Hem toe – sadduceeën beweren dat er geen opstanding uit
de dood is – en ze vroegen Hem: ‘Meester, Mozes heeft ons het volgende voorgeschreven: “Als
iemand sterft en een vrouw achterlaat, maar geen kinderen, moet zijn broer die vrouw bij zich
nemen en nakomelingen verwekken voor zijn broer.” Er waren eens zeven broers. De eerste nam een
vrouw en stierf zonder nakomelingen; de tweede nam haar tot vrouw, maar stierf ook zonder nako-
melingen; en met de derde ging het net zo. Geen van de zeven kreeg nakomelingen. Het laatst van
allen stierf de vrouw. Wiens vrouw zal ze dan zijn bij de opstanding, wanneer ze opstaan uit de
dood? Alle zeven zijn ze immers met haar getrouwd geweest.’ Jezus antwoordde: ‘Dwaalt u niet? U



kent de Schriften niet en de macht van God evenmin. Want wanneer de mensen uit de dood op-
staan, trouwen ze niet en worden ze niet uitgehuwelijkt, maar zijn ze als engelen in de hemel. Wat
betreft de opwekking van de doden, hebt u in het boek van Mozes in het gedeelte over de doorn-
struik niet gelezen dat God tegen hem zei: “Ik ben de God van Abraham, de God van Isaak en de God
van Jakob”? Hij is geen God van doden, maar van levenden; u dwaalt vreselijk!’

Lied: LB 836: 1, 2 en 4

Overdenking

Orgelspel

Lied: Opwekking 520

TOEWIJDING
Gebeden

Lied (de gemeente gaat staan): LB 913: 1, 3 en 4

ZEGENING

Wegzending en zegen

Orgelspel
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