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Kerkdienst 1 augustus 2021 -  Immanuëlkerk; 

ds. Geb van Doornik, Orgel Piet George Klootwijk 
 

NLB 68:7 
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V. Onze hulp is in de Naam van de Heer 

 

G. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT 

HEEFT 

 

68:12 

Gij mogendheden, zing een lied, 

zing Hem die koninklijk gebiedt, 

hier en in alle landen. 

Hij heft zijn stem, een stem van macht – 

uw sterkte zij Hem toegebracht, 

strek tot Hem uit uw handen. 

Zijn heerlijkheid en hoog bevel 

staan wakend over Israël, 

geen wankeling gedogend. 
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Doorluchtig is uw majesteit, 

geef aan uw volk standvastigheid, 

o Here God hoogmogend. 

 

Smeekgebed, beantwoord met gezongen Kyrië  

 

 
 

Glorialied NLB 217 
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217:2 

Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name, 

voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen, 

zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen, 

God onze Vader. 

 

217:3 

Door U geschapen om uit U te leven; 

hartslag en adem hebt Gij ons gegeven, 

land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven, 

oorsprong en toekomst. 

 

217:4 

Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen 

ons doen en laten zuiveren en dragen, 

dan stijgt de vreugde van uw welbehagen 

in onze wereld. 

 

217:5 

Aan U ons loflied: glorie aan de Vader, 

dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde, 

zijn Geest geleide ons en onze aarde 

naar de voltooiing 

 

 

 



5 

 

Voorg.: De Heer zij met u 
 

gemeente: OOK MET U ZIJ DE HEER 

 

Zondagsgebed 

 

Kindermoment / Kinderlied NLB 923 

 
 

923:2 

Wil je wel geloven het begin is klein, 

maar het zal een wonder boven wonder zijn 

als je het gaat wagen met Gods woord alleen; 

dan gebeuren wonderen 

om je heen. 
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923:3 

Wil je wel geloven dat je vrede wint, 

als je vol vertrouwen leeft, zoals een kind. 

Als je een geloof hebt als een mosterdzaad, 

groeit de liefde uit 

boven de haat. 

 

Schriftlezing Marcus 7: 1-23 

Rein en onrein 

7
1
Ook de farizeeën en enkele van de schriftgeleer-

den die uit Jeruzalem waren gekomen, hielden zich 

in zijn nabijheid op. 
2
En toen ze zagen dat sommi-

ge leerlingen brood aten met onreine handen, dat 

wil zeggen, met ongewassen handen 
3
(de farizeeën 

en alle andere Joden eten namelijk pas als ze hun 

handen gewassen hebben, omdat ze zich aan de 

traditie van hun voorouders houden, 
4
en als ze van 

de markt komen, eten ze pas als ze zich helemaal 

gewassen hebben, en er zijn nog allerlei andere tra-

dities waaraan ze zich houden, zoals het schoon-

spoelen van bekers en kruiken en ketels), 
5
toen 

vroegen de farizeeën en de schriftgeleerden hem: 

‘Waarom houden uw leerlingen zich niet aan de 

tradities van onze voorouders en eten ze hun brood 

met onreine handen?’ 
6
Maar hij antwoordde: ‘Wat 
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is de profetie van Jesaja toch toepasselijk op hui-

chelaars als u! Er staat immers geschreven: 

“Dit volk eert mij met de lippen, 

maar hun hart is ver van mij; 
7
tevergeefs vereren ze mij, 

want ze onderwijzen hun eigen leer, 

voorschriften van mensen.” 
8
De geboden van God geeft u op, maar aan tradities 

van mensen houdt u vast.’ 
9
En hij vervolgde: 

‘Mooi is dat, hoe u Gods geboden ongeldig maakt 

om uw eigen tradities overeind te houden! 
10

Heeft 

Mozes niet gezegd: “Toon eerbied voor uw vader 

en uw moeder”, en ook: “Wie zijn vader of moeder 

vervloekt, moet ter dood gebracht worden”? 
11

Maar 

u leert dat iemand tegen zijn vader of moeder mag 

zeggen: “Alles wat van mij is en voor u van nut 

had kunnen zijn is korban”’ (wat ‘offergave’ bete-

kent), 
12

‘waarmee u hem niet toestaat nog iets voor 

zijn vader of moeder te doen, 
13

en zo ontkracht u 

het woord van God door de tradities die u door-

geeft; en u doet nog veel meer van dit soort din-

gen.’ 
14

Nadat hij de menigte weer bij zich had ge-

roepen, zei hij: ‘Luister allemaal naar mij en kom 

tot inzicht. 
15

Niets dat van buitenaf in de mens 

komt kan hem onrein maken, het zijn de dingen die 

uit de mens naar buiten komen die hem onrein ma-
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ken.’
17

Toen hij een huis was binnengegaan, weg 

van de menigte, vroegen zijn leerlingen hem om 

uitleg over deze uitspraak. 
18

Hij zei tegen hen: 

‘Begrijpen ook jullie het dan nog niet? Zien jullie 

dan niet in dat niets dat van buitenaf in de mens 

komt, hem onrein kan maken 
19

omdat het niet in 

zijn hart, maar in zijn maag komt en in de beerput 

weer verdwijnt?’ Zo verklaarde hij alle spijzen 

rein. 
20

Hij zei: ‘Wat uit de mens komt, dat maakt 

hem onrein. 
21

Want van binnenuit, uit het hart van 

de mensen, komen slechte gedachten, ontucht, 

diefstal, moord, 
22

overspel, hebzucht, kwaadaar-

digheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, laster, 

hoogmoed, dwaasheid; 
23

al deze slechte dingen 

komen van binnenuit, en die maken de mens on-

rein.’ 
 

NLB 318 
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318:4 

Het onvergelijkelijk woord 

met een hemelse hand geschreven 

wordt in onze harten gehoord: 

onze weg, onze waarheid, ons leven. 

 

318:2 

Het woord dat de wereld schiep 

is het woord dat klonk door de eeuwen, 

is het woord dat Abraham riep 

en Daniël tussen de leeuwen. 

 

318:3 

Het woord dat God was bij God, 

tussen mensen een mens werd op aarde, 

dat in het armzaligste lot 

zijn heerlijkheid openbaarde. 

 

 

Uitleg en verkondiging 

 

Orgelspel 

 

 

 

 



10 

 

NLB 838: 1 en 3 

 

 
 

838:3 

Leer ons het goddelijk beleid 

der liefde te beamen, 
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opdat wij niet door onze strijd 

uw goede trouw beschamen. 

Leg ons de woorden in de mond 

die weer herstellen uw verbond. 

Spreek zelf door onze daden 

van vrede en genade. 

 

In Memoriam 

 

NLB 961: 1 

 
 

 

Dankgebed, voorbeden en stil gebed 

met aansluitend gezongen ‘Onze Vader’  
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Mededelingen en collecten 

 

1
e
 collecte 

Diaconie, Kameroen, steun aan boeren 

                 nieuwe landbouwmethoden 

2
e
 collecte 

Kerk, pastoraat / algemeen 

3
e
 collecte 

Kerk, onderhoud wijk-gebonden activiteiten 
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Slotlied NLB 793 
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793:2 

Bron van liefde, licht en leven, 

zon die hartverwarmend schijnt, 

woord van hogerhand gegeven, 

trouw en teder tot het eind – 

al zou ons een vijand haten, 

al gaat zelfs de liefste heen, 

liefde zal ons nooit verlaten: 

Gij laat ons geen dag alleen. 

 

793:3 

Bron van liefde, licht en leven, 

laat uw vreugde in ons zijn; 

is de blijdschap weggebleven, 

liefde maakt van water wijn. 

Dat wij dan elkaar beminnen 

zó dat zelfs de dood niet scheidt; 

niets kan liefde overwinnen – 

liefde heeft de eeuwigheid. 

 

Heenzending en zegen (met gezongen Amen) 

 

 


