
 

 

  
 
 
 

 
 
Zondag 31 januari Dreumel 
Voorganger  Ds. E. Laseur  
Organist  Fred Hommersom 
Extra collecte Vandaag bestemd voor het jeugdwerk van de Protestantse Kerk. 
Bloemen   
 
 
Extra collecte 
De collecte van vandaag is bestemd voor het jeugdwerk van de Protestantse Kerk.  
Hoe houd je jongeren betrokken bij de kerk en bij het geloof. Dat kan bijvoorbeeld met het spel 
Sirkelslag van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. Tijdens Sirkelslag 
spelen jeugdgroepen uit heel Nederland op hun eigen locatie een interactief spel. Ze strijden tegen 
groepen in andere plaatsen, met wie ze online in verbinding staan, om de hoogste score. Bij Sirkelslag 
staat altijd een bijbelverhaal centraal. Op een ongedwongen manier zijn jongeren zo bezig met 
geloofsonderwerpen. Samen meedoen aan Sirkelslag versterkt bovendien teambuilding, 
groepsopbouw en het onderlinge vertrouwen in een groep. Het spel vervult in gemeenten vaak een 
diaconale en missionaire rol. 
Geef aan de collecte, zodat Jong Protestant ieder jaar opnieuw Sirkelslagprogramma’s en andere 
werkvormen kan ontwikkelen voor jeugd binnen én buiten de kerk. Hartelijk dank voor uw bijdrage! 
U kunt uw bijdrage overmaken op NL52 ABNA 041 41 41 415 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk o.v.v. 
collecte Jong Protestant januari. 
 
 
Orde van dienst 
 
Thema: Bij wie hoort Hij? 
 
Organist speelt melodie lied 915 (Nobody knows the trouble I ‘ve seen) 
 
Bemoediging en groet 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
Schriftlezing: (NBV) Marcus 1: 21-28 
Ze gingen op weg naar Kafarnaüm, en op de eerstvolgende sabbat ging Jezus naar de synagoge en 
onderwees er de mensen. Ze waren diep onder de indruk van zijn onderricht, want Hij sprak tot hen 
als iemand met gezag, niet zoals de schriftgeleerden. Er was in de synagoge ook een man die bezeten 
was door een onreine geest, en hij schreeuwde: ‘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.’ Jezus 
sprak hem streng toe en zei: ‘Zwijg en ga uit hem weg!’ De onreine geest deed de man stuiptrekken  
  



 

 

 
 
 
 
en verliet hem met een luide schreeuw. 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.’ Het nieuws over Jezus verspreidde zich al gauw overal in Galilea.  
 
Organist speelt 1x melodie lied 723 

1. Waar God de Heer zijn schreden zet 
daar wordt de mens, van dwang gered, 
weer in het licht geheven. 
Als 's Heren woord weerklinkt met macht 
wordt aan het volk dat Hem verwacht 
de ware troost gegeven. 
Zijn Geest weerstaat de valse schijn 
en schrijft in harten het geheim 
van 's Vaders grote daden. 
Zo leven wij om Christus' wil 
te allen tijd gerust en stil 
alleen van zijn genade. 

 
Uitleg en verkondiging: (NBV) Marcus 1: 24a 
‘Wat hebben wij met Jou te maken, Jezus van Nazaret?’ 
 
Organist speelt 1x melodie Lied 886 

1. Abba Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 
U alleen doorgrondt mijn hart, 
U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn, 
U laat nooit alleen. 
Abba Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 

 
Dienst der gebeden (dankzegging, stil gebed, Onze Vader) 
 
Wegzending en zegen  
 
Organist speelt melodie: Hallelujah (Milk and Honey) 
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