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Ochtenddienst / middagdienst 

 
Broeders en zusters 

 

1. Votum 

2. Zegengroet 

3. Lied: Psalm 113 : 1 en 2 

4. Lezing van de wet 

5. Lied : Psalm 119 : 10 en 11 

6. Gebed voor vergeving van de zonden en vernieuwing door de Heilige Geest 

7. Schriftlezing : Handelingen 16 : 19 - 40 en Marcus 16 : 9 - 20 

8. Lied: Psalm 145 : 1 en 2 

9. Tekst: Marcus 16 : 15 - 18 

10. Lied : Psalm 87 : 3 en 5 

11. Dankzegging en voorbede 

12. Slotzang : Psalm 147 : 1, 2 en 4  (de grote kracht van God bezingen) 

 

Middagdienst: 

1. Votum 

2. Zegengroet 

3. Lied: Psalm 113 : 1 en 2   

4. Gebed voor opening van Gods Woord 

5. Schriftlezing : Handelingen 16 : 19 - 40 en Marcus 16 : 9 - 20 

6. Lied: Psalm 145 : 1 en 2  

7. Tekst: Marcus 16 : 15 - 18  

8. Gezang 3 

9. Dankzegging en voorbede 

10. Slotzang : Psalm 147 : 1, 2 en 4  (de grote kracht van God bezingen) 

 



Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en 

meisjes 

Broeders en zusters, jongens en meisjes. Waar zijn bij ons de boze geesten die worden 

uitgedreven? De tongen waarin de gelovigen zullen spreken? De ziekten die door onze 

handoplegging worden genezen? Waar zijn deze wonderen, waarvan de Here Jezus zelf 

heeft gezegd dat ze de gelovigen zullen volgen? Oké, ik stel u deze vraag nu vanaf de 

kansel en u weet dat er niet van u verwacht wordt dat u opstaat om een antwoord te geven. 

Maar stel dat u in gesprek raakt met iemand uit bepaalde evangelische kringen en die 

persoon stelt u die vraag. En hij wijst daarbij naar wat de Here Jezus hier in Marcus 16 

vers 17 en 18 zegt. Dan moet u wel antwoord geven. En wat zou dan uw antwoord zijn? 

Broeders en zusters, jongens en meisjes, ik wil u vanmorgen het Woord van de Here 

verkondigen onder het volgende thema: 

De Here Jezus geeft de apostelen opdracht om de blijde boodschap van vrijspraak 

voor zondaars te verkondigen. 

Deze boodschap : 

1. Is bestemd voor ieders oren (vers 15) 

2. Vraagt om gelovige harten (vers 16) 

3. Wordt begeleid door tekens voor de ogen (vers 17 en 18) 

We zullen dus allereerst gaan zien dat de blijde boodschap die de apostelen moeten 

gaan verkondigen voor ieders oren bestemd is. Wat een ommezwaai hebben de 

discipelen in hun denken moeten maken in de afgelopen weken. Bij de intocht van de Here 

Jezus in Jeruzalem hadden ze nog gedacht, dat nu het moment gekomen was, waarop hun 

Meester de troon van David zou gaan bestijgen. En dat zij hooggeplaatste posities zouden 

mogen gaan innemen. Dat nu het moment gekomen was, waarop het Joodse volk in ere 

hersteld zou worden. Het volk bevrijd zou worden van het Romeinse juk. Het volk Israël 

een grote plaats zou gaan innemen onder de volken. Want Israël was toch maar het 

uitverkoren volk van God. 

Maar wat was het allemaal anders gelopen. De Here Jezus, had niet de troon van David 

beklommen, maar was gestorven aan een kruis. Geen hooggeplaatste posities voor de 

discipelen. Integendeel, ze moesten vluchten om uit de handen van het volk te blijven. Hun 

toekomstbeeld was compleet in duigen gevallen. Het Joodse volk bleef onder de macht van 

de Romeinen. Geen glorie voor henzelf. Geen glorie voor het volk. 



Zo staan de discipelen ervoor als Jezus aan ze verschijnt. Daarom moet er in hun denken 

een totale revolutie plaats vinden. De koers moet honderdtachtig graden om. Jezus was 

gestorven. En hoewel sommigen hadden gezegd, dat Hij opgestaan was, hadden ze daar 

geen geloof aan geschonken. Want dat kon toch niet! Maar nu kunnen ze er niet meer 

onderuit. Nu staat Jezus er. In levende lijve staat Hij voor hun. Is Hij dan niet dood? Is Hij 

echt opgestaan? Ja, Hij is opgestaan! En de Here Jezus geeft hun nu de opdracht om op pad 

te gaan. Om aan de mensen de blijde boodschap te gaan vertellen dat aan de veroordeling 

voor hun zonden kunnen ontkomen. Dat ze vrijspraak van God kunnen ontvangen voor 

alles wat ze in hun leven ooit verkeerd hebben gedaan. Als ze geloven dat Jezus Christus in 

hun plaats het oordeel en de straf voor hun zonden heeft gedragen, dan ontvangen ze 

vrijspraak van God. Dat is het nieuws dat ze moeten gaan vertellen. 

Nu zal het de apostelen niet zo vreselijk verbaasd hebben dat de Here Jezus van hun vraagt 

dit blijde bericht aan de mensen te gaan vertellen. Want het is toch heerlijk nieuws. Nieuws 

dat je mensen niet mag onthouden. Wie dit nieuws voor zich houdt is een egoïst. En dat niet 

alleen. Hij laat Christus ook niet tot zijn eer komen. Want de Here Jezus vindt zijn eer als 

mensen in Hem geloven en Hem loven en prijzen in hun leven. Maar hoe zullen mensen in 

Hem geloven als ze niet van Hem gehoord hebben? Hoe zullen mensen horen zonder 

predikers? En hoe zal men prediken zonder gezonden te zijn? Zoals geschreven staat: Hoe 

lieflijk zijn de voeten van hen, die een goede boodschap brengen. Zoals Paulus later in 

Romeinen 10,14-15 heeft geschreven. De apostelen mogen weten dat zijn lieflijke voeten 

hebben, omdat zij deze blijde boodschap  mogen brengen. 

Maar wat de apostelen ongetwijfeld wel verbaasd zal hebben, is de plaats waar zij naar toe 

moeten gaan om dit nieuws te vertellen. Als Joden waren ze gewend om heel duidelijk 

onderscheid te maken tussen het volk van God en de heidenen. Zij, de Joden, het nageslacht 

van Abraham, waren het uitverkoren volk van God. Zij waren het volk Israël. Zij waren de 

erfgenamen van God. En de Here Jezus had tijdens zijn optreden ook dat onderscheid 

gehandhaafd. Denkt u maar aan de reactie van de Here Jezus toen een syrofenicische 

vrouw aan de Here Jezus vroeg om een boze geest uit zijn dochter te verdrijven. Toen zei 

de Here Jezus, dat het niet goed is om het brood van de kinderen te nemen en dat aan de 

honden te geven. Maar de Here Jezus maakt hun nu duidelijk dat ze moeten stoppen met 

dit onderscheid te maken 

Want ze moeten het evangelie over de gehele wereld gaan verkondigen. Niet alleen in 

Israël, maar over de hele wereld. En dan niet alleen aan de Joden, die over de wereld in 



verstrooiing leven, maar aan ieder schepsel. Deze boodschap, dit evangelie, is bestemd voor 

alle oren. Wie of waar, het doet er niet toe. Deze blijde boodschap is voor de hele 

mensheid. Aan niemand wil God deze boodschap onthouden. Ieder moet het horen. Er is 

redding voor alle mensen. "Komt allen tot Mij, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust 

geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart, 

en u zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht." 

En aan deze liefde van de Here Jezus, die zich niet langer beperkt tot het volk Israël, maar 

zich uitstrekt tot alle mensen hebben wij het te danken dat wij toekomst hebben. Hebben 

wij het te danken dat wij vandaag God kunnen ontmoeten in zijn huis. De Here had er ook 

voor kunnen kiezen alleen met Israël verder te gaan en ons in ons ongeloof te laten. Maar 

God spreidt in zijn liefde zijn armen uit over de hele wereld, over alle mensen. Hij wil dat 

alle mensen het te horen krijgen: als u in Jezus Christus gelooft, zult u behouden worden. 

Dat in de eerste plaats. 

In de tweede plaats zullen we zien dat deze boodschap vraagt om een gelovig hart. 

Het is een blijde boodschap die de apostelen mogen brengen. Maar het is ook een ernstige 

boodschap. Want als mensen niet in Jezus Christus willen geloven, dan zullen zij 

veroordeeld worden. De Here Jezus maakt dus gelijk duidelijk dat deze blijde boodschap 

die voor ieders oren bestemd is, niet door alle mensen met hetzelfde enthousiasme 

ontvangen zal worden. Maar anderen zullen niet geloven. En juist dit is alles beslissend. 

Want niet wie de boodschap aanhoort zal gered worden, maar wie de boodschap aanneemt. 

Deze blijde boodschap wil aangenomen worden. 

 Deze boodschap wil zaad zijn in ons hart. Want dat is de boodschap van God. Het is zaad 

voor ons hart. Zo noemt Petrus het ook in zijn eerste brief. "Nu u uw zielen door 

gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd hebt, tot ongeveinsde broederliefde, hebt dan 

elkander van harte en bestendig lief, als wedergeboren, en niet uit vergankelijk, maar uit 

onvergankelijk zaad, door het levende en blijvende woord van God. Want: Alle vlees is als 

gras en al zijn heerlijkheid als een bloem in het gras; het gras verdort en de bloem valt af, 

maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. Dit nu is het woord, dat u als evangelie 

verkondigd is U hoort het, het evangelie is het Woord van God, dat gezaaid is in ons hart 

en daar uitgroeit en door de genade van de Here vrucht mag dragen. 

Dit zaad van het Woord moeten de apostelen gaan zaaien. Dat is de opdracht, die de Here 

Jezus ze hier geeft. Zaaien over de hele wereld. Zaaien in het hart van ieder mens. Zaaien, 

zodat het mag opgroeien en vrucht mag dragen voor God. Vracht dragen voor God, zodat 



ons leven van de vruchteloosheid wordt gered. Want zo is ons hart toch van nature. Een 

hart dat dor is. Een hart dat in opstand is tegen God. Een hart dat zich niets door God laat 

gezeggen. Onze hart is van nature zelfs zo slecht, dat wij niet eens willen terugkeren tot 

God. Daarom moeten de apostelen ook niet verbaasd zijn, als mensen deze blijde 

boodschap die ze mogen brengen niet willen geloven. Want niemand wil uit zichzelf deze 

boodschap aannemen. 

De Heilige Geest moet de grond van ons hart bewerken. Hij moet ervoor zorgen, dat het 

zaad van het Woord in een goede voedingsbodem terecht komt. Hij moet de stenen uit ons 

hart wegnemen en ons klein maken. Ons hart dat van nature alles afstoot, moet 

ontvankelijk worden. Ons hart dat van nature gesloten is, moet geopend worden door de 

Geest. Anders zal het Woord van God nooit en te nimmer vrucht kunnen dragen in ons 

hart. Als de Heilige Geest ons hart niet ontvankelijk maakt voor dit zaad. 

Het zou kunnen zijn, dat u dit benauwt, dat u zo afhankelijk bent van de Heilige Geest. Dat 

u bang bent, dat God u deze genade niet wil verlenen. Maar wat denkt u van God? Denkt u 

dat Hij maar willekeurig mensen uit deze wereld kiest om zijn kinderen te zijn? Hier één en 

daar één en dan nog weer eens één? Maar zo werkt God niet! Als u nu bang bent dat de 

Heilige Geest misschien niet in u wil werken, mag ik u dan wat vragen? Bent u eigenlijk 

gedoopt? Bent u gedoopt in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest? En is 

het niet zo, dat wanneer wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, de Heilige 

Geest ons door dit sacrament ervan verzekert, dat Hij in ons wonen wil en ons tot levende 

leden van Christus wil maken? Hoort u het? Als u gedoopt bent in de naam van de Heilige 

Geest, dan verzekert Hij u ervan dat Hij in u wil wonen en werken. Waarom zou u zichzelf 

dan nog afmatten met de vraag, of de Geest wel in u wil werken. Hij heeft u ervan 

verzekert dat Hij dat wil. En het teken van deze wil hebt u op uw voorhoofd. Zo zeker als 

het water van de doop op uw voorhoofd was, zo zeker wil de Heilige Geest in u wonen en 

werken. Geloof at nu toch! Neem dat nu toch aan! U hoeft alleen maar uw handen op te 

houden. En de Here legt dan zijn gaven in uw handen. Het is voor u. Ook voor u. Neem het 

dan aan. 

Zeker in de tijd van de apostelen leerden veel mensen pas als volwassene de rijkdom van 

het evangelie kennen. En werden gedoopt nadat ze tot geloof gekomen waren. Jezus zegt 

dat ook zo: Wie gelooft en zich laat dopen zal behouden worden. Want door de werking 

van de Heilige Geest kwam men tot de wens om gedoopt te worden. Wie gelooft in Jezus 

Christus. Op Hem zijn leven bouwt. Zich door de band met Jezus Christus zich verbonden 



voelt met alle gelovigen. Die wil toch ook het teken ontvangen, dat hij erbij hoort. Dat ook 

hij bij het volk van het verbond hoort. Bij het volk van God hoort. En het teken van dit 

verbond is toch de doop. Wie gelooft verlangt er naar het teken van het verbond te 

ontvangen. Neem maar de kamerling uit Morenland. Was het niet zijn vraag om gedoopt te 

worden. Hij wilde gedoopt worden, nadat hij tot het geloof gekomen was. "Zie daar is 

water-, wat is ertegen, dat ik gedoopt word." En hij werd gedoopt, volgens het bevel van de 

Here Jezus, zoals Hij dat aan zijn discipelen had gegeven. 

Maar hoe belangrijk de doop ook is. Alles beslissend blijft uiteindelijk toch de vraag of 

men gelooft. Want Jezus zegt ook, dat wie niet gelooft, veroordeeld zal worden. Tussen 

geloven en niet-geloven ligt geen overgangsgebied. Het is één van tweeën. Of u gelooft en 

wordt gered of u gelooft niet en wordt veroordeeld. Een derde mogelijkheid is er 

eenvoudigweg niet. Nu wordt ons dit niet voorgehouden om ons alle moed te ontnemen. 

Alsof nu alles toch weer onzeker en angstig wordt. Wie gelooft mag in alle vertrouwen 

leven. Mag God gewoon zijn Vader noemen. Hoeft niet bang te zijn, dat God hem alsnog 

zal veroordelen vanwege zijn zonden. Maar mag telkens weer pleiten op het offer van de 

Here Jezus. Maar wie niet gelooft, wie zich niet aan de Here wil overgeven. Wie in de 

hardheid van zijn hart leeft, zich tegenover God verheft, niet naar zijn Woord wil luisteren, 

die speelt met zijn leven. Deze ernst moet ons ook voorgehouden worden. Zodat we terug 

schrikken, als we zien waar de weg, die we zijn ingeslagen naar toe leidt. Zodat we ons 

bekeren als we dreigen af te dwalen. Zodat we terugkeren naar God als we zijn afgedwaald 

en verder de verkeerde weg opgaan. Zodat we weer leren leven uit de genade van Jezus 

Christus. Want alleen dan is er redding, als we het niet van onszelf verwachten, maar van 

God, die zijn Zoon gegeven heeft voor onze zonden en zijn Geest uitstort in de harten van 

mensen om daar te wonen en te werken. 

En zo komen we tot ons laatste punt. De blijde boodschap van de opstanding van Jezus 

Christus wordt begeleid door tekens voor de ogen. We moeten hier goed opletten. Al te 

gemakkelijk kunnen de verzen 17 en 18 ons in grote verwarring brengen. Want waar zie je 

in onze kerk deze tekens gebeuren? Zou er iets mis zijn in onze kerk? Zou er iets mis zijn 

met ons geloof? Heeft God zijn Geest weggenomen uit onze kerk? Maar we moeten niet al 

te snel schrikken. En ons ook niet door allerlei charismatisch bewegingen wijs laten maken, 

dat juist deze tekenen het bewijs zijn van een waar geloof. 

Want bij nauwkeurige lezing van deze verzen valt op, dat er niet staat dat de gelovigen 

deze tekenen zullen doen, maar dat er staat dat deze tekenen de gelovigen zullen volgen. 



Niet de gelovigen bewerken deze tekenen, maar God bewerkt ze. Met zoveel woorden staat 

het ook in vers 20. Dat de discipelen heen gingen en overal predikten, terwijl de Here 

meewerkte en het woord bevestigde door de tekenen die erop volgden. 

Het is dus de Here zelf, die de tekenen doet. Daar waar Hij met kracht het Woord, het 

evangelie, wil bevestigen, daar doet Hij tekenen. De tekenen bevestigen dus niet het geloof, 

maar ze bevestigen het Woord. Ze bevestigen het Woord van het evangelie. Ze bevestigen 

dat het Woord van het evangelie een woord is, dat niet van deze wereld is. Maar dat het een 

Woord is, dat de krachten van deze wereld te boven gaat. Dat dit Woord deze wereld 

overstijgt. Want deze tekenen laten zien dat niet de krachten van deze wereld het laatste 

woord hebben. Maar dat de God van dit evangelie het laatste Woord heeft. Niet de boze 

geesten. Want deze worden uitgedreven. Niet de taalbarrières, want in nieuwe tongen 

zullen ze streken. Niet de natuur. Slangen boezemen niet langer vrees in, want God maakt 

hun gif onschadelijk. Niet de vijandschap heeft het laatste woord. Want als de verkondigers 

van het Woord iets dodelijks drinken maakt God de werking van het gif ongedaan. Zelfs de 

dood het niet meer het laatste woord. Want de kracht van ziekten worden overwonnen. 

Al deze tekenen zijn bewijzen voor het feit, dat het Woord, het evangelie dat in de 

apostelen in de wereld vertellen, een Woord van boven is. Een Woord is dat van God 

afkomstig is. Een Woord is, dat alle aanneming waard is. 

Nogmaals. Niet wij beschikken over deze krachten. Maar God zal zelf deze tekenen tonen 

als Hij dat op dat moment en op die plaats gewenst acht. En gezien deze functie van de 

tekenen hoeft het niemand te verbazen, dat we ze in onze kerk niet tegenkomen. Veeleer zal 

men ze daar aantreffen waar men het Woord van God nog niet kent. Zoals in de begintijd 

van de evangelieverkondiging. Toen de apostelen de wereld ingingen met de blijde 

boodschap. Maar ook valt te denken aan het zendingsveld. En daar zijn ook wel 

voorbeelden van bekend. 

Maar in de kerk hoeven we ze niet te verwachten. Wij toch hebben voldoende aan het 

Woord en aan de werking ervan. En bovendien. Mogen wij niet veel grotere dingen zien. 

Zieken genezen? Ach, dat kunnen ook doktoren. En wie kan er via een cursus niet een 

nieuwe taal aanleren? Maar wat geen mens kan, dat kun je zien in de kerk. Ook nu nog, in 

onze eigen kerk. Dat kun je zien in je eigen leven. Dat de Heilige Geest tot in het diepst 

van ons doordringt en de wedergeboorte in ons werkt. Dat Hij ons gesloten hart opent, het 

harde zacht maakt, het onbesnede besnijdt, onze wil vernieuwt ons van dood levend maakt, 

van slecht goed, van onwillig gewillig, van weerbarstig gehoorzaam. Onze wil zelfs zover 



brengt en zoveel kracht geeft, dat hij als een goede boom vruchten van goede werken kan 

voortbrengen. Wie kan dat? Harten veranderen? Welk mens kan dat? Dat kan God alleen. 

Wat een teken ontvangen wij van God in de wedergeboorte! En met de Dordtse Leerregels 

belijden we dan ook, dat deze kracht van wedergeboorte, niet minder krachtig is dan Gods 

werk bij de schepping of de opwekking van de doden. Wat een teken. Waartoe hebben wij 

de tekenen uit Marcus 16 dan nog nodig in de kerk, als wij dit werk van de wedergeboorte 

door de Heilige Geest mogen zien? 

De tekenen zoals die beschreven staan in vers 17 en 18, zouden ons maar afleiden van waar 

het werkelijk om gaat in de kerk van Jezus Christus. Het gaat om het geloof, om de 

wedergeboorte, om God de Vader, om Jezus Christus en om de Heilige Geest, die het 

geloof in ons werkt door de eenvoudige maar o zo bijzondere verkondiging van het heilig 

evangelie. Een verkondiging waar de apostelen mee begonnen zijn en de kerk vandaag nog 

altijd mee voortgaat. Het zaaien van het zaad van Gods Woord. Een verkondiging tot 

opbouw van ons geloof, maar toch bovenal tot verheerlijking van onze Drieënige God, die 

ons al deze dingen uit genade schenkt. 

Amen 


