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Woord van Welkom en Afkondigingen 
 

Zingen: Psalm 108: 1 

 

Mijn hart, o Hemelmajesteit, 

Is tot Uw dienst en lof bereid; 

'k Zal zingen voor den Opperheer, 

'k Zal psalmen zingen tot Zijn eer. 

Gij, zachte harp, gij schelle luit, 

Waakt op, dat niets uw klanken stuit'. 

'k Zal in den dageraad ontwaken 

En met gezang mijn God genaken. 

 

Stil Gebed 

 



 

Votum en Groet 

 

Zingen: Psalm  116: 1 en 11 

 

God heb ik lief, want die getrouwe HEER' 

Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen. 

Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen; 

Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer. 

 

Ik zal met vreugd in 't huis des HEEREN gaan, 

Om daar met lof Uw groten Naam te danken. 

Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken. 

Elk heff' met mij den lof des HEEREN aan!

Gebed om de verlichting met de Heilige Geest 

Lezing van de Wet des Heeren 

 

Zingen: Psalm 119: 17 

 

Leer mij, o HEER', den weg, door U bepaald; 

Dan zal ik dien ten einde toe bewaren; 

Geef mij verstand, met Godd'lijk licht bestraald; 

Dan zal mijn oog op Uwe wetten staren; 

Dan houd ik die, hoe licht mijn ziel ook dwaalt; 

Dan zal zich 't hart met mijne daden paren. 

 

Gebed 

 



 

Schriftlezing:  Markus 9: 14 - 29 

 

14 En toen Hij bij de discipelen gekomen was, zag Hij een grote menigte om hen 

heen en enige schriftgeleerden, die met hen aan het redetwisten waren. 

15 En meteen toen heel de menigte Hem zag, waren zij ontdaan, en zij snelden 

naar Hem toe en begroetten Hem. 

16 En Hij vroeg aan de schriftgeleerden: Waarom redetwist u met hen? 

17 En iemand uit de menigte antwoordde: Meester, ik heb mijn zoon, die een 

geest heeft die maakt dat hij niet kan spreken, bij U gebracht. 

18 En waar hij hem ook aangrijpt, werpt hij hem tegen de grond, en het schuim 

staat hem op de mond en hij knarst met zijn tanden en verstijft; en ik heb tegen 

Uw discipelen gezegd dat zij hem moesten uitdrijven, maar zij konden het niet. 

19 En Hij antwoordde hem en zei: O ongelovig geslacht, hoelang zal Ik nog bij 

u zijn? Hoelang zal Ik u nog verdragen? Breng hem bij Mij. 

20 En zij brachten hem bij Hem; en toen hij Hem zag, deed de geest hem meteen 

stuiptrekken; en hij viel op de grond en wentelde zich met schuim op de mond. 

21 En Hij vroeg aan zijn vader: Hoelang is het al dat dit hem overkomt? En hij 

zei: Van jongs af aan. 

22 En vaak heeft hij hem ook in het vuur en in het water geworpen om hem om 

te brengen; maar als U iets kunt, wees dan met innerlijke ontferming bewogen 

over ons en help ons. 

23 En Jezus zei tegen hem: Als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor 

wie gelooft. 

24 En meteen riep de vader van het kind onder tranen: Ik geloof, Heere! Kom 

mijn ongeloof te hulp. 

25 En toen Jezus zag dat de menigte samenstroomde, bestrafte Hij de onreine 

geest en zei tegen hem: Geest die maakt dat men niet kan spreken en die doof 

maakt, Ik beveel u: ga uit hem weg en kom niet meer in hem terug! 

26 En onder geschreeuw en hevig stuiptrekken ging hij uit hem weg; en de 

jongen werd als een dode, zodat velen zeiden dat hij gestorven was. 

27 En Jezus pakte hem bij de hand en richtte hem op; en hij stond op. 

28 En toen Hij in huis gegaan was, en zij alleen waren, vroegen Zijn discipelen 

Hem: Waarom hebben wij hem niet kunnen uitdrijven? 

29 En Hij zei tegen hen: Dit soort kan nergens anders door uitgaan dan door 

bidden en vasten. 

 

Zingen: Psalm 121: 1 en 4 

 

'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen, 

Vanwaar ik dag en nacht 

Des Hoogsten bijstand wacht. 

Mijn hulp is van den HEER' alleen, 

Die hemel, zee en aarde, 

Eerst schiep, en sinds bewaarde. 

De HEER' zal u steeds gadeslaan, 

Opdat Hij in gevaar, 

Uw ziel voor ramp bewaar'. 

De HEER', 't zij g' in of uit moogt gaan, 

En waar g' U heen moogt spoeden, 

Zal eeuwig u behoeden.



 

Verkondiging 

Tekst voor de preek: Markus 9: 24b 

Ik geloof, Heere! Kom mijn ongeloof te hulp. 

Thema: Help, ik geloof! 

 

Zingen: Weerklank 615 

 

‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God 

Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot 

Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij 

‘k Zie naar Hem op en ‘k weet hij is mij steeds nabij 

 

Lezing: Formulier voor het doen van Openbare Belijdenis 

 

Belijdenisvragen 

 

1. Belijdt u te geloven in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels 

en der aarde, en in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere, en in 

de Heilige Geest? 

 

2. Aanvaardt u de roeping om, als lidmaat van de gemeente, die God Zich in 

Christus tot het eeuwige leven verkoren heeft, door Zijn genade tegen de zonde 

en de duivel te strijden, uw Heiland te volgen in leven en sterven, Hem te 

belijden voor de mensen en met blijdschap te arbeiden in Zijn Koninkrijk? 

 

3. Wilt u, in de gemeenschap van de Protestantse Kerk in Nederland en onder 

haar opzicht, getrouw zijn onder de bediening van het Woord en van de 

sacramenten, volharden in het gebed en in het lezen van de Heilige Schrift en 

naar de u geschonken gaven meewerken aan de opbouw van de gemeente van 

Christus? 

 

Pietertje Neeltje Boele      Johannes 21: 17b 

Arina van den Dool      Filippenzen 4: 6 

Pieneke de Haan – Rozendaal    Hebreeën 13: 6a 

 



 

Belijdenis van de catechisanten 

 

Wij geloven 

in God, de almachtige Vader, 

Schepper van hemel en aarde. 

 

Wij geloven 

in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere, 

Die ontvangen is van de Heilige Geest, 

geboren uit de Maagd Maria; 

Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 

is gekruisigd, gestorven en begraven; 

Die nedergedaald is ter helle, 

op de derde dag weer opgestaan is uit de doden; 

opgevaren naar de hemel, 

zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; 

vandaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. 

 

Wij geloven 

in de Heilige Geest. 

 

Wij geloven 

een heilige, algemene, christelijk kerk, 

de gemeenschap der heiligen; 

vergeving van de zonden; 

opstanding van het lichaam; 

en een eeuwig leven. 

Amen. 

 

Zingen: Weerklank 322: 5 en 6 door de gemeente 

 

Gedenk aan onze nieuwe leden, 

die door 't belijden van uw naam, 

met ons nu in gemeenschap treden: 

o Vader, heilig z' in uw naam! 

Laat niets hun geestdrift ooit verdoven, 

uw liefd', uw waarheid blijv' hun bij, 

geef dat z’oprecht in U geloven, 

hun keus voor U van harte zij. 

 

Bewaar, o God, hun ziel en zinnen, 

dat, hoe de wereld hen ook trekt, 

zij boven alles U beminnen, 

hun hart zich steeds naar U uitstrekt. 

Dan richten zij vol moed hun schreden 

in Jezus' spoor, hoe zwaar 't ook schijn', 

en zal op 't geen zij eens beleden 

hun wandel 't sprekendst "amen" zijn. 

Persoonlijk woord 

 

Slot van het Formulier 

 



 

Dankgebed en voorbede 

 

Zingen: Psalm 27: 7 

 

Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven 

Mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, 

Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, gebleven? 

Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. 

Wacht op den HEER', godvruchte schaar, houd moed! 

Hij is getrouw, de bron van alle goed. 

Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer. 

Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den HEER'. 

 

Zegen 

 

 

Na afloop van de dienst krijgt de gemeente de gelegenheid om de belijdende 

leden op gepaste afstand Gods zegen toe te wensen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


