
Kerkdienst Smilde, 14 februari 
Thema: EEN GROOT VERSCHIL! 
Voorganger: Ds. Aafko de Vries 
Organist: Sander ter Veen 
 
De diaconie en de kerkrentmeester waarderen het zeer als u uw collectegift overmaakt 
naar de rekeningnummers vermeld in het kerkblad. 
 
INLEIDING 
 
Inleidend orgelspel 
 
Welkom en mededelingen  
 
Aanvangslied: NLB 111 : 1 en 2 (via YouTube) 
 
1 Van ganser harte loof ik Hem 
in ’t midden van Jeruzalem, 
de Heer in ’t midden der getrouwen. 
Groot zijn de daden van de Heer, 
Hij doet wie lust heeft aan zijn leer 
de schoonheid van zijn heil 
aanschouwen. 
 

2 Zijn doen is louter majesteit, 
zijn luister, zijn gerechtigheid 
houdt eeuwig stand, blijft eeuwig 
gelden. 
Genadig en barmhartig is 
de Heer, en zijn gedachtenis 
eeuwig waar Hij zijn daden stelde. 

 
Stil gebed – Bemoediging – Groet 
 
Uitleg over de dienst 
 
Verootmoedigingsgebed – Woord van vergeving – Leefregels 
 
NLB 81 : 1 en 4 
 
1 Jubel God ter eer,  
Hij is onze sterkte! 
Juich voor Israëls Heer,  
stem en tegenstem 
springen op voor Hem  
die ons heil bewerkte. 
 

4 God heeft ons gezegd 
nooit gehoorde dingen. 
Heilig is ’t en recht 
nu en te allen tijd 
Hem die ons bevrijdt 
vrolijk toe te zingen. 

 
  



2 
 

De HEILIGE SCHRIFT 
 
Gebed bij de opening van de Schriften 
 
Aandacht voor kinderen 
 
Lezing Psalm 111 
 
1Halleluja! 
Ik wil de HEER loven met heel mijn hart 
in de grote kring van oprechten. 
2Machtig zijn de werken van de HEER, 
wie ze liefheeft, onderzoekt ze. 
3Zijn daden hebben glans en glorie, 
zijn rechtvaardigheid houdt stand, voor altijd. 
4Hij stelde een gedenkdag in voor zijn wonderen, 
genadig en liefdevol is de HEER. 
5Hij gaf voedsel aan wie hem vrezen, 
eeuwig gedenkt hij zijn verbond. 
6Hij toonde zijn volk de kracht van zijn daden 
en gaf hun het land van andere volken. 
7Waarheid en recht zijn het werk van zijn handen, 
uit al zijn regels blijkt zijn trouw, 
8ze zijn onwrikbaar, voor altijd en eeuwig, 
gemaakt volgens waarheid en recht. 
9Hij heeft zijn volk verlossing gebracht, 
voor eeuwig zijn verbond ingesteld. 
Heilig en ontzagwekkend is zijn naam. 
10Het begin van wijsheid is ontzag voor de HEER, 
wie leeft naar zijn wet, getuigt van goed inzicht. 
Zijn roem houdt stand, voor altijd. 
 
 
NLB 111 : 4 
 
4 Hoe recht is zijner handen werk, 
de waarheid zelf, volmaakt en sterk, 
hoe heilzaam zijn gegeven orde! 
Hij spreekt zijn wil uit en voortaan 
wordt daar nooit meer aan afgedaan, 
ieder moet Hem gehoorzaam worden. 
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Lezing Marcus 1 : 21, 29-39 
 
21Ze gingen op weg naar Kafarnaüm, en op de eerstvolgende sabbat ging Jezus naar de 
synagoge en onderwees er de mensen.  

 
29Toen ze uit de synagoge kwamen, gingen ze rechtstreeks naar het huis van Simon en 
Andreas, samen met Jakobus en Johannes. 30Simons schoonmoeder lag met koorts in 
bed, en ze spraken met Jezus over haar. 31Hij ging naar haar toe, pakte haar hand vast 
en hielp haar overeind. Toen verliet de koorts haar, en ze begon voor hen te zorgen. 
32’s Avonds laat, toen de zon al was ondergegaan, brachten de mensen alle zieken en 
bezetenen naar hem toe; 33alle inwoners van de stad hadden zich bij de deur van het 
huis verzameld. 34Hij genas vele zieken van allerlei kwalen en hij dreef veel demonen 
uit, maar stond ze niet toe om iets te zeggen, want ze wisten wie hij was. 
35Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond hij op, ging naar 
buiten en liep naar een eenzame plek om daar te bidden. 36Maar Simon en de anderen 
die bij hem waren, gingen hem vlug achterna, 37en toen ze hem gevonden hadden 
zeiden ze tegen hem: ‘Iedereen is naar u op zoek!’ 38Toen zei hij: ‘Laten we ergens 
anders heen gaan, naar de dorpen hier in de omtrek, zodat ik ook daar het goede 
nieuws kan brengen. Daarvoor ben ik immers op weg gegaan.’ 
39In heel Galilea bracht hij het nieuws in de synagogen en dreef hij demonen uit.  
 
NLB 723 : 1 en 2 (via YouTube) 
 
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. 

 
2 O Heer, uw onweerstaanbaar woord 
drijft rusteloos de eeuwen voort 
wat mensen ook verzinnen. 
En waar de weg onvindbaar scheen 
mochten wij door geloof alleen 
de tocht opnieuw beginnen. 
Gij hebt de vaderen bevrijd 
en uit het diensthuis uitgeleid 
naar ’t land van melk en honing. 
Hervorm, herschep ook ons geslacht, 
opdat het door de wereldnacht 
de weg vindt naar uw woning. 

 
Uitleg en Verkondiging 
 
Meditatief orgelspel 
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NLB 912 : 1, 3, 4 en 6 (via YouTube) 
 
1 Neem mijn leven, laat het, Heer, 
toegewijd zijn aan uw eer. 
Maak mijn uren en mijn tijd 
tot uw lof en dienst bereid. 
 
3 Neem mijn stem, opdat mijn lied 
U, mijn koning, hulde biedt. 
Maak, o Heer, mijn lippen rein, 
dat zij uw getuigen zijn. 
 

4 Neem mijn zilver en mijn goud, 
dat ik niets aan U onthoud. 
Maak mijn kracht en mijn verstand 
tot een werktuig in uw hand. 
 
6 Neem ook mijne liefde, Heer, 
’k leg voor U haar schatten neer. 
Neem mijzelf en voor altijd 
ben ik aan U toegewijd. 

GEBEDEN en GAVEN 
 
Dienst der gebeden 
 
Mogelijkheden om te geven uit dankbaarheid 
 
 
ZENDING en ZEGEN 
 
Slotlied: NLB 416 : 1 en 4 (via YouTube) 
 
1 Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
4 Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn Naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
 
Zegen 
 
Orgelspel 


