
Brugkerk, 14 augustus 2022,  
Organist: Freddy Bruins 
Lector: Frida Rosman 
Koster: Jan Mulder 
Kleur: groen 
 
thema: “Geloof en genezing” 
 
Welkom 
Lied 91a: 1, 3, Wie in de schaduw Gods mag wonen 
Bemoediging en groet 
Lied 273: 1, 2, 4 “Loof God, die zegent al wat leeft” 
 
Gebed 
Lied 305, Alle eer en alle glorie 
 
Gebed om de opening van het Woord 
 
Kindermoment 
Genezing van een verlamde man (vier vrienden) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bijbellezing: 2 Koningen 5: 9-14 (NBV21) (door Frida Rosman) 
9Naäman reed met zijn wagen naar het huis van Elisa. 10Elisa stuurde iemand naar buiten om 
hem te zeggen: ‘Baad u zevenmaal in de Jordaan, dan zal uw huid weer gezond worden en 
zult u weer rein zijn.’ 11Kwaad ging Naäman weg. ‘Ik had gedacht dat hij zelf naar buiten zou 
komen,’ zei hij. ‘En dat hij de naam van de HEER, zijn God, zou aanroepen en met zijn hand 
over de aangetaste plek zou strijken, en zo de ziekte zou wegnemen. 12Zijn de rivieren van 
Damascus, de Abana en de Parpar, soms niet beter dan alle wateren in Israël? Had ik me 
daarin niet kunnen baden om rein te worden?’ Verontwaardigd draaide hij zich om en ging 
weg. 13Maar zijn bedienden kwamen hem achterna en zeiden: ‘Maar meester, als de profeet 
u een ingewikkelde opdracht had gegeven, had u die toch ook uitgevoerd? Dus nu hij tegen u 
zegt: “Baad u, en u zult weer rein worden,” moet u dat zeker doen.’ 14Hierop daalde Naäman 
af naar de Jordaan en dompelde zich daar zevenmaal onder, zoals de godsman had gezegd. 
Zijn huid werd weer gezond, zo gaaf als de huid van een kind, en hij was weer rein.  
 
Psalm 130: 1, Uit diepten van ellende 
 
 



Bijbellezing: Johannes 4: 46-54 (NBV21) (door Frida Rosman) 
46Hij ging in Galilea weer naar Kana, waar Hij van water wijn had gemaakt. Er was daar een 
hoveling uit Kafarnaüm wiens zoon ziek was. 47Omdat hij gehoord had dat Jezus uit Judea 
naar Galilea was teruggekeerd, was hij naar Hem toe gekomen, en nu vroeg hij of Jezus mee 
wilde gaan om zijn zoon, die op sterven lag, te genezen. 48Jezus zei tegen hem: ‘Jullie 
geloven alleen maar als je tekenen en wonderen ziet!’ 49Maar de hoveling drong aan: ‘Heer, 
ga toch mee, voordat mijn kind sterft.’ 50‘Ga maar naar huis,’ zei Jezus, ‘uw zoon leeft.’ De 
man geloofde wat Jezus tegen hem zei en ging weg. 51En terwijl hij nog onderweg was, 
kwamen zijn dienaren hem al tegemoet om te zeggen dat zijn kind in leven was. 52Hij vroeg 
hun sinds wanneer het beter met hem was gegaan. Ze zeiden: ‘Gisteren, een uur na de 
middag, is de koorts verdwenen.’ 53De vader besefte dat dat het moment was dat Jezus 
tegen hem gezegd had: ‘Uw zoon leeft.’ Hij kwam tot geloof, hij en al zijn huisgenoten. 54Dit 
deed Jezus toen Hij uit Judea naar Galilea was teruggekeerd; het was zijn tweede teken. 
 
Lied 534: 1, 2, Hij die de blinden weer liet zien 
 
Overdenking, “Geloof en genezing” 

 
Opwekking 124, Ik bouw op U  
Ik bouw op U 
Mijn Schild en mijn Verlosser 
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan 
Sterk in Uw kracht gerust in Uw bescherming 
Ik bouw op U en ga in Uwe naam 
Sterk in Uw kracht gerust in Uw bescherming 
Ik bouw op U en ga in Uwe naam 
 
Gelovend ga ik eigen zwakheid voelen 
En telkens meer moet ik Uw kracht verstaan 
Toch rijst in mij een lied van overwinning 
Ik bouw op U en ga in Uwe naam 
Toch rijst in mij een lied van overwinning 
Ik bouw op U en ga in Uwe naam 
 
Ik bouw op U 
Mijn Schild en mijn Verlosser 
Gij voert de strijd, de huld' is U gewijd 
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan 
In rust met U die mij hebt voortgeleid 
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan 
In rust met U die mij hebt voortgeleid 

 
Gebeden 

“…Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk 
komen, laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals 
ook wij vergeven wie ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving, maar red 
ons van het kwaad.  
Want aan U behoort het koningschap, de macht en de majesteit, in eeuwigheid. 
Amen. 



 
Collecte 

 
Zingen: Een lied van verwondering (Alfred C. Bronswijk)  
(melodie: Gezang 466, Liedboek van de Kerken) 
 
Wij leven van verwondering 
 En uit een diep vermoeden, 
Dat in en om ons leven heen, 
Een hand ons wil behoeden, 
Dat er een hart is dat ons draagt, 
Dat er een stem is die ons vraagt, 
Dat God ons leidt ten goede. 
 
Wij leven dwars door vragen heen,  
Met tere zekerheden, 
Dat ondanks vóór- en tegenspraak, 
Hier kwetsbaar wordt beleden, 
Dat er een hand is die ons draagt, 
Dat er een stem is die ons vraagt, 
Dat God deelt in ons heden. 
 
Wij leven het mysterie uit, 
De waarheid, ongemeten, 
Dat al ons denken bovenuit, 
In ons een heel diep weten, 
Weet dat een hand ons leven draagt, 
Dat er een stem is die ons vraagt, 
Die ons een God wil heten. 

 
Zegen 

 
 
 


