
Datum 31 jan 2021   4e zondag door het jaar B 

Voorgangers: Lydianne Vermeulen & Willem van der Burg 

 

 

Thema:  De daad bij het woord 

 

Binnenkomst in stilte Boek hooggeheven dragend 

 

Willem 

 

Welkom 

Lieve mensen, van harte welkom op deze 4e zondag door het jaar B. 

Fijn dat u met ons mee wilt vieren, al is het dan virtueel/digitaal. 

Laten we deze dienst beginnen met ons te tekenen in wiens Naam we 

in gedachten samenkomen:   

In de Naam van de Vader, de Zoon en H. Geest …Amen. 

 

En zoals ik al memoreerde helaas nog niet samen in de Petruskerk. 

Maar - elk nadeel heeft zijn voordeel - thuis mag u weer wel zingen.  

En u weet het hè: zingen is dubbel bidden!  

Maar ook voor een gebed maken we ruimte:  

ruimte om bij u zelf binnen te komen  

ruimte die uw hart verwarmt,  

wanneer u de teksten meeleest en  

ze zacht in uzelf laat klinken….  

 

Laten we maar “gewoon” beginnen …………. met het openingslied. 

Openingslied Vol van verwachting  BB8 

Vol van verwachting zijn wij gekomen,  

om weer te weten waartoe wij bestaan.  

Verstillend van binnen, verlangend te horen  

het levende Woord dat opnieuw wordt geboren  

waar mensen in aandacht en liefde verstaan. 

 

Tijd vloeit ineen; verleden wordt heden,  

toekomst wordt nu, maar altijd blijft het Woord:  

herinnerd te worden aan hoe wij bedoeld zijn,  

herscheppen de wereld waarmee wij vergroeid zijn,  



die opdracht aan alles wat ademt gaat voort. 

 

Samengekomen om te gaan vieren  

uur van gemeenschap, van Woord en van Geest,  

dat warm en met liefde en licht is doorweven,  

ons helpt om ons leven gestalte te geven.  

Verwachtingsvol zijn wij gereed voor dit feest. 

 

Inleiding 

Samengekomen – in gedachten dan – om te gaan vieren,  

Woord met warmte en liefde en licht doorweven,  

woorden die we terug horen in de lezingen van vandaag.  

 

De daad bij het woord hebben we als centraal thema gekozen. Want, 

als het alleen bij woorden blijft, heeft het niet zoveel zin: de bedoeling 

van Jezus is dat u/jij er ook naar moet leven, dat anderen aan uw/jouw 

gedrag kunnen zien, ervaren, wat je bedoelt als je zegt te willen horen 

bij die Jezus van Nazareth.  

In de Eerste lezing uit het 5e Bijbelboek Deuteronomium – het laatste 

boek van de Tora, de Joodse Wet - horen we Mozes spreken met 

Woorden van God, en in het evangelie horen we Jezus zelf die in de 

synagoge van Kafarnaüm woorden spreekt. Echter daarin wordt Hij 

gestoord door een bezetene, iemand die het kennelijk niet met Hem 

eens is. Lydianne vertelt hoe u de woorden kan en mag verstaan. Dat 

straks, nu het 

 

Openingsgebed 

Goede God, 

Wij zijn hier samengekomen,  

ieder met onze eigen verwachtingen, wensen en verlangens.  

Eén daarvan het einde van het Corona-tijdperk zijn.  

Dat we weer als vanouds kunnen samenkomen,  

en volmondig mee kunnen zingen.  

Sterk ons deze in moeilijke tijden met uw Liefde.  

Amen.  

 

  



Voorbeden 

Lydianne  

We bidden nu de voorbeden.  

We maken ruimte in onszelf om de woorden die ons vandaag worden 

aangereikt de mogelijkheid te geven te landen, dat wij ze in ons op 

kunnen nemen en ze in ons leven eigen maken.  

 

Willem 

Laten we bidden om Gods aanwezigheid hier in onze huiskamer, maar 

meer nog in ons binnenste dat Hij in Zijn volheid en kracht ons 

tegemoet komt, zodat ieder recht wordt gedaan  

en onze aarde nieuw wordt. 

 

Laten we bidden om openheid voor  

al wat er over God geschreven staat:  

opdat wij er wijzer door mogen worden. 

 

Laten we bidden om een hart  

dat de zorgen en noden van anderen verstaat  

en dat U, God, meeluistert en hen bijstaat. 

 

Laten wij bidden dat  

in deze roerige tijden met geweldsexplosies en demonstraties  

mensen de moed hebben zich te distantiëren  

en zich met respect richten op het algemeen belang.  

 

Laten we bidden voor wie zich inspant om  

de door Covid getroffen mensen te redden,  

en dat ze het volhouden hen nabij te zijn.   

 

We bidden voor de intenties in het BOEK VAN AANDACHT  

= uw persoonlijke intenties = 

 

We bidden dat wij durven te leven vanuit ons geloof  

dat God ons nodig heeft om Zijn koninkrijk  

hier op aarde zichtbaar te laten worden,  

dat wij Zijn handen zijn,  

ook voor hen die door andere machten “bezeten” zijn. 



Lydianne  

Goede God, 

Wij danken U voor al het goede  

dat U ons telkens weer schenkt,  

voor alle kansen die wij krijgen.  

Wij vragen U  

dat U ons leert te zien in  

waar U ons pad kruist,  

dat U ons helpt  

het niet alleen bij de woorden te laten,  

maar ons kracht en moed geeft  

om dat in onze daden te laten zien.  

U die met ons leeft en heerst,  

hier en nu en tot in alle eeuwen der eeuwen. Amen. 

 

Lied BB 29. Zingt een nieuw lied RSB 39 

Refr.  

Zingt een nieuw lied, alle landen.  

Zingt voor de Heer, en verheerlijkt zijn Naam. 

 

Zingt een nieuw lied voor de Heer, alle landen.  

Zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn Naam.  

Treedt in zijn tempel met uw offerande,  

kondigt zijn roem bij de heidenen aan. Refrein 

 

Groot is de Heer, die wij vrezen en prijzen.  

Aarde en lucht komen vers uit zijn hand, 

schoonheid en kracht vergezellen Hem beide:  

wild is de zee en tevreden het land. Refrein 

 

Roept tot de volkeren: God is de Koning,  

Hij houdt de weegschaal der wereld loodrecht,  

Hij is rechtvaardig, bij Hem is het oordeel,  

alles wordt Hem aan zijn voeten gelegd. Refrein  

 

Juicht wat in zee leeft, of leeft op de velden:  

ziet, uw Verlosser gaat komen, weest blij!  

Wuift alle bomen der wouden, verwelkomt  



juichend uw Koning, want Hij is nabij! Refrein 

 

Willem 

Eerste lezing (Deut. 18, 15-20) 

Uit het boek Deuteronomium 

 
15

  Uit uw eigen broeders zal de Heer uw God  

een profeet laten opstaan zoals ik, naar wie u moet luisteren.  
16 

U hebt dat immers bij de Horeb, op de dag van samenkomst,  

aan de Heer uw God gevraagd.  

Toen hebt u gezegd:  

`Laat mij de stem van de Heer mijn God niet meer horen,  

en dat grote vuur niet meer zien, anders sterf ik.''  
17

  De Heer heeft mij toen gezegd: `Zij hebben gelijk.  
18

  Ik zal uit hun eigen broeders een profeet laten opstaan zoals u.  

Ik zal hem mijn woorden in de mond leggen  

en hij zal hun alles zeggen wat Ik hem opdraag.  
19

 En van degene die geen gehoor geeft aan de woorden die hij in mijn 

naam spreekt, zal Ik rekenschap vragen.  
20

 Is er een profeet die zegt in mijn naam te spreken  

zonder dat Ik hem opdracht heb gegeven,  

of die spreekt in de naam van andere goden,  

dan moet hij sterven, die profeet.'' 

KBS Willibrord 1995 

 

Tussenzang BB 153 Van ver, van oudsher aangereikt 

Qua tekst vinden we dit lied mooi aansluiten bij het thema, alleen de 

melodie is minder/onbekend. Op internet te vinden via [Ctrl+link]  

op liedboekcompendium.nl 326 - Van ver, van oudsher aangereikt  

[als u dat bezwaarlijk vindt, kunt u hem ook bidden.] 

 

Van ver, van oudsher aangereikt,  

een Woord dat toch niet van ons wijkt,  

nabij en nieuw ons aangedaan,  

weer vlees geworden, opgestaan. 

 

 

https://www.liedboekcompendium.nl/lied/326-van-ver-van-oudsher-aangereikt-3_1_1


Dit Woord komt tot ons op de wind.  

Het zoekt een huis, een wijs.  

Het vindt gehoor bij mensen, onderdak.  

Dit Woord, dat God van oudsher sprak. 

 

Dit Woord blijft leven in een lied.  

Waar mensen zingen sterft het niet,   

als adem die de harten voedt,  

als lente die ons bloeien doet! 

 

Dit lied dat onze nacht verstoort  

wordt keer op keer als nieuw gehoord.  

Het breekt zich baan in morgenlicht,  

een nieuwe dag, een vergezicht! 

 

Van ver, van oudsher aangezegd,  

een Naam, opnieuw op ons gelegd,  

een Woord, dat onze monden vult,  

een lied, dat Gods gelaat onthult. 

 

O Woord, zo lang ons toegedaan,  

zet ons opnieuw tot zingen aan:  

gezegend, hier en overal  

die is, die was, die komen zal! 

 

Lydianne    Evangelie (Mc., 1, 21-28) 

 

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus 

 
21  In die tijd trokken Jezus en zijn leerlingen naar Kafarnaüm.  

De eerste de beste sabbat ging Jezus naar de synagoge  

en gaf er onderricht.  
22

  De mensen waren geestdriftig over zijn leer,  

want Hij onderrichtte hen als iemand met gezag,  

en niet als de schriftgeleerden.  
23

  En meteen begon er in hun synagoge iemand  

die in de greep was van een onreine geest, luid te krijsen:  



24
  `Wat wilt U van ons, Jezus van Nazareth?  

Bent U gekomen om ons te vernietigen?  

Ik weet wel wie U bent: de Heilige van God!'  
25

  Jezus strafte hem af: `Houd uw mond en ga uit hem weg.'  
26

  En de onreine geest schudde hem door elkaar  

en onder enorm geschreeuw ging hij uit hem weg.  
27

  Ontzetting greep allen aan, zodat ze zich samen afvroegen:  

`Wat is dat toch? Een nieuwe leer, met gezag!  

Zelfs de onreine geesten geeft Hij bevelen,  

en ze luisteren naar Hem.'  
28

  Als een lopend vuurtje ging zijn faam rond in heel Galilea. 

KBS Willibrord 1995 

 

Acclamatie BB 49 het woord dat ik jou geef 

Het woord dat ik jou geef, is niet te zwaar 

is niet te hoog 

jij kunt het volbrengen. 

 

Overweging 

Een paar jaar geleden was ik op een studiedag waar Danielle Braun, 

een antropologe sprak. Ik heb vanaf de eerste minuut aan haar lippen 

gehangen. De insteek van de lezing was  ‘oordeelsvrij waarnemen’ 

waarbij ze de vergelijking maakte tussen een organisatie en een stam 

(een tribe). Zij verstond de kunst om dit onderwerp op zodanige wijze 

naar voren te brengen dat ik vanaf de eerste seconde geboeid was. 

Meestal schieten mijn gedachten alle kanten op als ik op een studiedag 

ben… maar bij haar niet. Zij had iets te melden en bracht dat met 

gezag, gezag dat van binnen uit kwam. 

Dat is - denk ik - een beetje zoals het gegaan moet zijn bij Mozes, hij 

had zo’n zeggingskracht, men dichtte hem zelfs toe dat hij zoveel 

gezag had, dat je zou kunnen zeggen dat hij namens de Ene&Eeuwige 

sprak. Hij geeft stem aan Gods bedoelingen. Dat is ook nodig want het 

volk zal niet meer zoals bij de berg Horeb rechtstreeks met God 

kunnen spreken, maar door bemiddeling van profeten. En iedere  

latere profeet wordt dan voorgesteld als een nieuwe Mozes.  God 

gebruikte Mozes om zijn bevrijdend woord aan het volk te 



verkondigen. Profeten herken je eraan dat ze niet alleen spreken maar 

het ook doen!  

 

Zo leidde Mozes het volk bijvoorbeeld uit de woestijn.  

Deze tekst van de eerste lezing werd ook wel gezien als een belofte 

dat er nog EENmaal een profeet van gelijk gewicht als Mozes zou 

opstaan.  Een man zoals Jezus ……we horen in het evangelie dat 

Jezus voorgaat in een kerkdienst in Kafarnaüm. Hij vertelt over het 

Rijk van God. Over een wereld waarin mensen zichzelf zijn, waarin 

zij zich bemind voelen en in staat zijn lief te hebben, waarin ze elkaar 

recht doen en genieten van iedereen. Jezus vertelt over Gods rijk en 

zegt dat het merkbaar nabij is, dat het tot de mogelijkheden hier en nu 

behoort. Een toetssteen of iemand al dan niet in Gods naam spreekt:  

beroert het je… 

vind je er iets in terug van de Geest, van ‘ademtocht’.   

Kun je er bij op adem komen? 

Zou het dan toch waar zijn dat hij van God gezonden, is dat hij spreekt 

in Gods naam? ?  

En daar komt een orde verstoorder, een bezetene, zo lezen we,  de 

synagoge binnen. Wat is dat eigenlijk “bezeten”???  

 

De man schreeuwt verwarde dingen hij lijkt niet thuis te zijn bij 

zichzelf, zit niet goed zijn vel. Hij lijkt bezeten van onreine geesten: 

krachten die chaos veroorzaken in een mensenleven, doordat ze de 

kwade drijfveren van een mens vrij spel geven. Dat is ook voor ons 

mensen van deze tijd geen onbekend verschijnsel. In hoeverre zijn wij 

vrij van onreine geesten, in hoeverre zijn wij thuis bij ons zelf? 

Hebben we niet allemaal te maken met onreine geesten…. Als we 

anderen etiketten opplakken, als we aannames doen, vooroordelen 

koesteren, als we aan anderen voorbij gaan, als we gevangen zitten in 

hebzucht, of verslavingen??? 

 

We keren terug naar de evangelielezing: En dan is daar ineens Jezus, 

de mensen hangen aan zijn lippen! Hij verkondigt nieuwe leer met 

gezag, hij spreekt uit een andere orde vandaan dan dat wij spreken, hij 

spreekt een  andere taal….. zijn gezag komt van binnenuit. Jezus 

wordt gedreven door de Geest, door de kracht van God. Dat wordt 

gezien en doorverteld tot op de dag van vandaag.  



Een echte profeet herken je er aan dat hij niet alleen spreekt maar ook 

doet. In het Hebreeuws is dat het woord dabar; dat betekent zowel 

woord als daad… (wij kennen ook wel het gezegde: de daad bij het 

woord voegen) bij Profeten als Mozes en Jezus valt dit inderdaad 

samen. De Schriftgeleerden waarover we ook hoorden kunnen er niet 

goed mee uit de voeten. Zij verkondigen de leer, maar leven hem niet 

voor! Dat maakt dat zij niet echt gezag hebben. Maar het zijn in de 

samenleving van toen wel de mensen aan de top: zij gaan er (en dat is 

van alle tijden) van uit dat zij aanzien genieten en eer verdienen. Het 

zet kwaad bloed dat zo iemand als Jezus dit gezag wel heeft en dat de 

mensen aan zijn lippen hangen. We weten allemaal waar dit toe heeft 

geleid.  

 

In navolging van Jezus telt alleen het gezag van de liefde.  

Liefde als wapen. 

Jezus gaat naar de man toe en spreekt met hem met gezag en liefde. 

Gezag en liefde, gedreven door Gods Geest, door Gods kracht. Dit 

brengt hem weer tot zichzelf: hij krijgt de macht over zichzelf terug. 

Voor de man wiens leven onmogelijk werd gemaakt door een onreine 

geest werd het leven weer mogelijk.  

En dat in Gods naam.  

 

Mozes, Jezus, Elia, Jesaja, profeten van toen met zeggingskracht voor 

nu. Mandela, Havel, Martin Luther King, profeten uit deze tijd. Zij 

hebben gemeen dat ze spreken met gezag, met gezag dat van binnen 

uit komt, met gezag dat ze zelf leven, zelf doen. Het zijn geen holle 

frasen, geen loze beloftes. Dat zijn voorbeelden voor ons. Zo kunnen 

we zelf stapjes zetten om ons geloof handen en voeten te geven, 

mensen op je weg ogen geven om te zien en oren om te horen. Dan 

gaat het kriebelen, tintelen, alsof we door God zelf zijn aangeraakt. 

Dan komt Gods koninkrijk een stapje dichterbij. Dat het zo mag zijn. 

 

  



Belijdenislied    BB 139 Hoort hoe God met mensen omgaat 

1,2,3,6,10,12 +13 

 

Hoort hoe God met mensen omgaat,  

hoe Hij Zijn belofte houdt,  

die de mens van den beginne  

adem geeft en staande houdt. 

 

Hoort hoe God met mensen omgaat,  

hoe Hij Adam koning schiep  

die zou heersen over alles  

wat Hij in het leven riep. 

 

Hoort hoe God met mensen omgaat,  

hoe Hij onze Schepper is  

die ons maakt tot Zijn getuigen  

dragers van Zijn beeltenis. 

 

Hoort hoe God met mensen omgaat,  

hoe Hij Mozes riep bij naam  

die zijn volk weg moest leiden  

naar het land van Kanaän. 

 

Hoort hoe God met mensen omgaat,  

hoe Hij van zich spreken laat  

die bij monde van profeten  

met ons is in woord en daad. 

 

Hoort hoe God met mensen omgaat,  

hoe Hij ons een Dienaar zond  

die met liefde als Zijn wapen  

ons voorgoed aan zich verbond. 

 

Hoort hoe God met mensen omgaat,  

hoe wij Hem ter harte gaan  

die ook hier tot ons zal spreken  

als wij vragen naar Zijn Naam. 

 



Willem  

Schuldbelijdenis  

Wij maken het stil hier in de kerk en in ons binnenste  

en gebruiken die stilte om  

bij onze eigen tekortkomingen, missers te komen om  

die in de stilte van ons hart te belijden bij God. 

 

Stilte 

 

Wees hier aanwezig, woord ons gegeven BB21 

Wees hier aanwezig, woord ons gegeven 

dat ik u horen mag met hart en ziel. 

 

Wek u kracht en kom ons bevrijden. 

 

Woord ons gegeven, God in ons midden, 

toekomst van vrede, wees hier aanwezig. 

Uw wil geschiede, uw koninkrijk kome. 

Zie ons gedoog ons, laat ons niet vallen. 

 

Wek u kracht en kom ons bevrijden. 

 

Dat wij niet leven, gevangen in leegte. 

Dat wij niet vallen terug in het stof. 

Zend uw geest, dat wij worden herschapen. 

 

Wek u kracht en kom ons bevrijden. 

 

Dat wij U horen, dat wij U leven, 

mensen voor mensen, allen voor allen. 

Dat wij volbrengen uw woord, onze vrede. 

Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 

 

Wees hier aanwezig, woord ons gegeven 

dat ik U horen mag met hart en ziel. 

 

Wek u kracht en kom ons bevrijden. 



Moge de almachtige Heer ons over ons ontfermen, onze zonden 

vergeven en ons geleiden tot een eeuwig leven. Amen  

 

We bidden verder met de woorden die Jezus ons leerde: 

Onze Vader  

Onze Vader , die in de hemel zijt,  

Uw naam worde geheiligd, Uw rijk kome, 

Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood 

en vergeef ons onze schulden,  

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,  

en breng ons niet in beproeving,  

maar verlos ons van het kwade. 

Want van U is het koninkrijk en de kracht  

en de heerlijkheid in eeuwigheid.     Amen. 

 

Weesgegroet 

 

Wees gegroet Maria, vol van genade ,  

de Heer is met U,  

gij zijt de gezegende onder de vrouwen  

en gezegend is Jezus de vrucht van Uw schoot. 

Heilige Maria, moeder van God,  

bid voor ons, zondaars,  

nu en in het uur van onze dood. Amen. 

 

Heer geef de zielen van de overledenen de eeuwige rust  

en het eeuwige licht verlichte hen,  

dat zij mogen rusten in vrede. Amen. 

 

Vredewens 

 

Wees uitvoerder van het woord en niet alleen toehoorder. 

Geen woorden maar daden of zo u wilt Woorden èn daden  

Vrede in Gods NAAM, ons toegezegd. 

Geen gemakkelijke vrede van versluieren, rookgordijnen 

en mantel der liefde, neen, geen 'lieve vrede'. 

Maar een vrede die evenwicht brengt, onthult en helder maakt 



en ruimte heeft voor vertwijfeling en onmacht en gemis.  

Moge die openhartige vrede van Jezus van Nazareth 

ons deel worden. 

Dat wensen Lydianne en ik u en jou van harte toe:  

Vrede en alle goeds! 

 

 

Vredeslied RSB 266 Geef vrede Heer , geef vrede 

Geef vrede, Heer, geef vrede, de aarde wacht zo lang,  

er wordt zoveel geleden, de mensen zijn zo bang,  

de toekomst is zo duister, en ons geloof zo klein,  

o Jezus Christus, luister en laat ons niet alleen! 

 

Geef vrede, Heer, geef vrede, Gij die de vrede zijt,  

die voor ons hebt geleden, gestreden onze strijd,  

opdat wij zouden leven bevrijd van angst en pijn,  

de mensen blijdschap geven en vredestichters zijn. 

 

Geef vrede, Heer, geef vrede, bekeer ons felle hart.  

Deel ons uw liefde mede, die onze boosheid tart,  

die onze mond leert spreken en onze handen leidt.  

Maak ons een levend teken: Uw vrede wint de strijd! 

 

Lydianne  

Zending  

Alhoewel we elkaar niet ‘live’ kunnen zien hebben Willem en ik ons 

best gedaan om u mee te nemen in onze gedachten en gebeden bij 

profeten, gezag en het verdrijven van onreine geesten. Hierbij gaat het 

er steeds weer om dat we ons geloof niet alleen verkondigen maar 

vooral ook doen: dan komt Gods koninkrijk een heel klein stukje 

dichterbij 

Hopelijk sterkt het u een beetje in deze coronatijd van volharden en 

stand houden. Houd moed, blijf gezond, we hopen elkaar snel weer te 

zien.  

 

  



Zegen  

Zoals Jezus  

had men in de synagoge van Kafarnaüm  

nog nooit iemand horen spreken.  

In Hem mochten zij iets van God ervaren. 

Misschien hebben we in deze viering ook zo iets mogen beleven  

en zal dat te merken zijn  

aan ons ‘zeggen’ en ‘doen’ in de dagen die komen. 

Op Gods zegen en nabijheid kunnen we alvast rekenen:  

in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen. 

 

Slotlied RSB 417: Wie in de schaduw Gods mag wonen 

 

Wie in de schaduw Gods mag wonen,  

hij zal niet sterven in de dood.  

Wie bij hem zoekt naar onderkomen  

vindt eenmaal vrede als zijn brood.  

God legt zijn vleugels van genade  

beschermend om hen heen als vriend.  

En Hij verlost hen van het kwade,  

opdat hij eens geluk zal zien. 

 

Engelen zendt Hij alle dagen  

om hem tot vaste gids te zijn.  

Zij zullen hem op handen dragen  

door een woestijn van hoop en pijn.  

Geen vrees of onheil doet hem beven,  

geen ziekte waar een mens van breekt.  

Lengte van dagen zal God geven,  

rust aan een koele waterbeek. 

 

Hem zal de nacht niet overvallen  

zijn dagen houden eeuwig stand.  

Duizenden doden kunnen vallen  

hij blijft geschreven in Gods hand.  

God legt zijn schild op zijn getrouwen  

die leeft door alle tranen heen.  

Hij zal een nieuwe hemel bouwen  



van liefde om zijn tranen heen. 

 

Boek wordt hooggeheven uitgedragen 

 

Willem en ik wensen u en jou een goede zondag en een fijne week. 

Wij vinden het fijn om te lezen wat u vond van deze manier van 

samenvieren.  

We zijn bereikbaar op  

lydiannevermeulen@solcon.nl  en wpjvdburg@gmail.com  
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