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Utrecht, Jacobikerk 
Zondag 8 februari 2015 17.00 uur 
Schriftlezing, Psalmen 93 | Markus 1: 21-28 | OB |NB | LB’73  
 
Orde van dienst: 
 
Orgelspel: Gerrit Christiaan de Gier 
 
Welkom &Mededelingen 
 
Laten wij samen stil zijn 
voor het aangezicht  
van de God van Israël 
 
Stil gebed 
 
Votum:  

Onze hulp is 
in de Naam van de Eeuwige 
Die hemel en aarde geschapen heeft 
Die trouw bewaart tot in Eeuwigheid 
En die niet varen laat 
De werken van Zijn handen 

 
& Groet: 

Genade zij u  
En Vrede van God de Vader 
Van Jezus Christus de Zoon 
In de gemeenschap met de Heilige Geest 
Amen 

 
Zingen Psalm 93 NB 

1 De Heer is Koning, Hij regeert altijd, 
omgord met macht, bekleed met majesteit. 
Hij grondvest d'aarde, houdt haar vast in stand. 
Onwrikbaar staat het bouwwerk van zijn hand. 
 
2 Uw troon staat van de aanvang af gesteld 
op vaste pijlers in het oergeweld. 
Rivieren slaan, rivieren slaan, o Heer, 
het water stijgt, het water stijgt steeds meer. 
 
3 Geweldiger dan water en dan wind 
is in de hoogte God die overwint. 
Geweldig is de Here die zijn voet 
plant op de nek van deze watervloed. 
 
4 Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan, 
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al wat Gij ooit beloofd hebt, blijft bestaan. 
Tot sieraad is uw hoge heiligheid 
en in die glans trotseert uw huis de tijd. 

 
Geloofsbelijdenis  
 
Zingen Psalm 117 OB 

Loof, loof den HEER', gij heidendom! 
Gij volken, prijst Zijn Naam alom. 
Zijn goedheid is, in nood en dood, 
Voor ons, Zijn volk, oneindig groot; 
Zijn waarheid wankelt nimmermeer. 
Zingt, Hallelujah, zingt Zijn eer! 

 
DE DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed om het licht van God’s Geest 
 
Schriftlezingen 
 
1e lezing Psalmen 93  Joodse versie van de Nieuwe Bijbelvertaling 

1 De Eeuwige is koning, met hoogheid is hij bekleed,  
2 de Eeuwige is met macht bekleed en omgord. Vast staat de wereld, zij wankelt niet,  
en vast staat van oudsher uw troon, u bent van alle eeuwigheden.  
3 De stromen verheffen, Eeuwige, 
de stromen verheffen hun stem, 
luid verheffen de stromen hun stem.  
4 Maar boven het geraas van de wijde wateren, van de machtige baren der zee, 
is hoog in de hemel de machtige Eeuwige.  
5 Uw uitspraken zijn betrouwbaar. Heiligheid is van uw huis het sieraad, Eeuwige, tot in 
lengte van dagen.  
 

2e lezing Markus 1: 21-28 
21 Ze gingen op weg naar Kafarnaüm, en op de eerstvolgende sabbat ging Jezus naar de 
synagoge en onderwees er de mensen. 22 Ze waren diep onder de indruk van zijn 
onderricht, want hij sprak hen toe als iemand met gezag, niet zoals de schriftgeleerden. 23 
Er was in de synagoge ook een man die bezeten was door een onreine geest, en hij 
schreeuwde: 24 ‘Wat hebben wij met jou te maken, Jezus van Nazaret? Ben je gekomen om 
ons te vernietigen? Ik weet wel wie je bent, de heilige van God.’ 25 Jezus sprak hem streng 
toe en zei: ‘Zwijg en ga uit hem weg!’ 26 De onreine geest deed de man stuiptrekken en 
verliet hem met een luide schreeuw. 27 Iedereen was zo verbijsterd dat ze tegen elkaar 
zeiden: ‘Wat is dit allemaal? Een nieuwe leer met groot gezag! Zelfs als hij onreine geesten 
een bevel geeft, wordt hij gehoorzaamd.’ 28 Het nieuws over Jezus verspreidde zich algauw 
overal in Galilea.  

 
Zingen Lied 161 LB’73 

1 Uit uw hemel zonder grenzen 
komt Gij tastend aan het licht 
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met een naam en een gezicht 
even weerloos als wij mensen. 
 
2 Als een kind zijt Gij gekomen 
als een schaduw die verblindt 
onnaspeurbaar als de wind 
die voorbijgaat in de bomen. 
 
3 Als een vuur zijt Gij verschenen 
als een ster gaat Gij ons voor 
in den vreemde wijst uw spoor 
in de dood zijt Gij verdwenen. 
 
4 Als een bron zijt Gij begraven 
als een mens in de woestijn. 
Zal er ooit een ander zijn 
ooit nog vrede hier op aarde? 
 
5 Als een woord zijt Gij gegeven 
als een nacht van hoop en vrees 
als een pijn die ons geneest 
als een nieuw begin van leven. 

 
Preek 
 
Zingen Psalm 30: 1 en 2 

1 Dank, Heer, Gij hebt het niet gedoogd, 
dat vreugd mijn vijand heeft verhoogd! 
Mijn God, om hulp riep ik U aan, 
en Gij schonkt mij dit nieuw bestaan! 
Het donker doodsrijk met zijn dreiging 
werd tot een schaduw die voorbijging. 
 
2 Heft tot zijn eer een lofzang aan, 
gij die den Heer zijt toegedaan. 
Zijn gramschap duurt een kleine tijd, 
een leven zijn goedgunstigheid. 
Die wenend 's nachts is neergezegen 
gaat met gejuich het zonlicht tegen. 

 
Inzameling van de gaven 
 
Orgelspel speelt Psalm 30 

Het is een joods lied 
Gij hebt mij weeklacht en geschrei 
Veranderd in een blijde rei…. 
In het Hebreeuws 
Hafagta Hafagta Miespedé… 
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5 Gij hebt mijn weeklacht en geschrei 
veranderd in een blijde rei! 
Mijn rouwkleed hebt Gij weggedaan, 
uw vreugdekleed deedt Gij mij aan, 
dat ik zou zingen tot uw ere 
in eeuwigheid, mijn God, mijn Here! 

 
Dankgebed 
 
Zingen Lied 160: 2 en 3 LB’73 

2 Geen ander teken ons gegeven 
geen licht in onze duisternis 
dan deze mens om mee te leven 
een God die onze broeder is. 
Zingt voor uw God, Hij openbaarde 
in Jezus zijn menslievendheid. 
Zo wordt de wereld nieuwe aarde 
en alle vlees aanschouwt het heil. 
 
3 Zoals de zon komt met zijn zegen 
een bruidegom van licht en vuur, 
zo komt de koning van de vrede - 
voorgoed gekomen is zijn uur. 
Hij huwt de mensen aan elkander 
zijn liefde gaat van mond tot mond. 
Hij geeft zijn lichaam ons in handen. 
Zo leven wij zijn nieuw verbond. 

 
Zegen 


