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Organist:    Bram Jaspers 
M.m.v:    Solisten 
 

 
Welkom, Stil gebed, Votum en Groet 
 
Lied: Psalm 141: 1 en 3 
1. U, Heer, roep ik, U geldt mijn smeken, 
snel mij te hulp en hoor mij aan, 
U roep ik, wil mij gadeslaan, 
laat mij uw bijstand niet ontbreken. 
 
3. Doe mij, Heer, te rechter tijd zwijgen, 
laat mij niet spreken zonder grond, 
bewaak de deuren van mijn mond, 
laat niet mijn hart tot kwaad zich neigen. 
 
Gebed 
 
Schriftlezingen: Matteüs 12:22-32; Hand.5: 1-11; Hebreeën 6: 4-8  

(NBV) 
 
Matteüs 12:22-32 

22Toen bracht men een blinde bij hem die bezeten was en niet kon 
spreken, en hij genas hem, zodat hij weer kon spreken en zien. 23Alle 
omstanders stonden versteld en zeiden: ‘Zou híj de Zoon van David 
zijn?’ 24 Maar de farizeeën die dit hoorden, zeiden tegen elkaar: ‘Hij 
kan die demonen alleen maar uitdrijven dankzij Beëlzebul, de vorst 
der demonen.’ 25Jezus wist wat ze dachten en zei tegen hen: ‘Elk 
koninkrijk dat innerlijk verdeeld is wordt verwoest, en geen enkele 



stad of gemeenschap die innerlijk verdeeld is zal standhouden. 26Als 
Satan Satan uitdrijft, keert hij zich tegen zichzelf. Hoe kan zijn 
koninkrijk dan standhouden? 27En als ik inderdaad door Beëlzebul 
demonen uitdrijf, door wie drijven uw eigen mensen ze dan uit? Zij 
zullen dan ook uw rechters zijn! 28Maar als ik door de Geest van God 
demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij jullie 
gekomen. 29Trouwens, hoe kan iemand het huis van een sterkere 
binnengaan en zijn inboedel roven, als hij die sterkere niet eerst 
heeft vastgebonden? Pas dan zal hij zijn huis kunnen leegroven. 30 
Wie niet met mij is, is tegen mij, en wie niet met mij samenbrengt, 
drijft uiteen. 31Daarom zeg ik u: elke zonde en elke godslastering kan 
de mensen worden vergeven, maar wie de Geest lastert kan niet 
worden vergeven. 32 En iedereen die iets ten nadele van de 
Mensenzoon zegt, zal worden vergeven. Maar wie kwaadspreekt van 
de heilige Geest zal niet worden vergeven, noch in deze wereld, noch 
in de komende. 
 
Handelingen 5: 1-11 
1Een zekere Ananias verkocht samen met zijn vrouw Saffira eveneens 
een stuk grond, 2maar hield een deel van de opbrengst achter – ook 
zijn vrouw wist daarvan – en bracht de rest van het geld naar de 
apostelen. 3Maar Petrus zei: ‘Ananias, waarom heb je je door Satan 
laten misleiden en heb je de heilige Geest bedrogen door een deel 
van de opbrengst van het stuk grond achter te houden? 4Je had het 
immers niet hoeven te verkopen, en nu je het wel verkocht hebt, had 
je met de opbrengst toch kunnen doen wat je wilde? Wat heeft je 
bezield om je zo te gedragen? Niet de mensen heb je bedrogen, maar 
God zelf.’ 5Bij het horen van deze woorden viel Ananias neer en 
stierf, en iedereen wie dit ter ore kwam schrok hevig. 6Enkele 
jongemannen wikkelden hem in een lijkwade, droegen hem naar 
buiten en begroeven hem. 7Ongeveer drie uur later kwam zijn vrouw 
binnen, die niet wist wat er gebeurd was. 8Petrus vroeg haar: ‘Zeg 
me, heb je het stuk grond voor dit bedrag verkocht?’ Ze antwoordde: 
‘Ja, voor dit bedrag.’ 9 Daarop zei Petrus: ‘Hoe heb je durven 
besluiten om de Geest van de Heer te trotseren? Kijk, degenen die je 



man begraven hebben staan voor de deur, en ze zullen ook jou naar 
je graf dragen.’ 10Onmiddellijk viel ze voor zijn voeten neer en stierf. 
Toen de jongemannen binnenkwamen, troffen ze haar dood aan. Ze 
droegen haar naar buiten en begroeven haar bij haar man. 11De hele 
gemeente en allen die hiervan hoorden, werden door grote schrik 
bevangen. 
 
Hebreeën 6: 4-8 
4 Want wie ooit door het licht beschenen is, geproefd heeft van de 
hemelse gave en deel gekregen heeft aan de heilige Geest, 5wie het 
weldadig woord van God en de kracht van de komende wereld 
ervaren heeft 6en vervolgens afvallig is geworden, kan onmogelijk 
een tweede maal worden bekeerd, omdat zo iemand voor zichzelf de 
Zoon van God opnieuw kruisigt en aan bespotting blootstelt. 7Land 
dat de overvloedige regen opneemt, en nuttige gewassen oplevert 
aan wie het bewerken, ontvangt Gods zegen, 8maar land dat dorens 
en distels voortbrengt, is waardeloos en rijp voor vervloeking; het zal 
uiteindelijk in vlammen opgaan. 
 
Lied: (OB) Psalm 95: 1 en 4  
1. Komt, laat ons samen Isrels HEER. 
Den rotssteen van ons heil, met eer, 
Met Godgewijden zang ontmoeten; 
Laat ons Zijn gunstrijk aangezicht, 
Met een verheven lofgedicht 
En blijde psalmen, juichend groeten. 
 
4. Want Hij is onze God, en wij 
Zijn 't volk van Zijne heerschappij, 
De schapen, die Zijn hand wil weiden; 
Zo gij Zijn stem dan heden hoort, 
Gelooft Zijn heil- en troostrijk woord; 
Verhardt u niet, maar laat u leiden. 
 
Verkondiging 



Lied: NLB 670: 1, 5, 6 en 7 
1. Kom Schepper God, o Heilige Geest, 
daal in de mensenharten neer, 
zij zijn uw schepselen geweest, 
herschep hen in genade, Heer. 
 
5. Weer van ons ’s vijands list en nijd, 
en geef ons vrede in plaats van haat, 
opdat wij volgen waar Gij leidt 
en mijden wat de zielen schaadt. 
 
6. Maak ons geloof zo vol en schoon 
dat het de Vader leert verstaan 
en Jezus Christus, ’s Vaders Zoon, 
o Geest van beiden uitgegaan. 
 
7. Lof zij de Vader, lof de Heer 
die uit de dood is opgestaan, 
de Trooster ook zij lof en eer 
en heerlijkheid van nu voortaan. 
 
Inzameling der gaven 
 
Gebeden 
 
Lied: Weerklank 206 
1. Verhef, verhef uw lofgezangen, 
uw danklied, christen, stijg’ omhoog! 
De kerk heeft ’s Vaders Geest ontvangen, 
Hij daalde neer voor ieders oog. 
In vuurtong, wind en vreemde talen 
erkennen wij Gods grote trouw, 
daar Hij de Geest liet nederdalen, 
de Trooster, die Hij zenden zou. 
 



2. De verste landen zelfs getuigen: 
hier werkt, hier spreekt Gods majesteit, 
waar volken zich aanbiddend buigen 
voor Jezus’ macht en heerlijkheid. 
Hij leeft en heerst als aller Koning, 
verspreidt zijn Koninkrijk alom: 
Hij maakt bij alle volken woning, 
maakt harten tot zijn heiligdom. 
 
3. Bewaar ons, dat w’ U nooit bedroeven, 
blijf bij ons, U die ieder kent. 
U weet en schenkt wat wij behoeven, 
U, die de ware Trooster bent. 
U maakt ons vrolijk, moedig, heilig, 
en sterkt ons in de bangste nood: 
als U ons leidt, dan zijn wij veilig 
en overwinnen wij de dood! 
 
Zegen 


