
Liturgie Zondagmorgen 31 08 2014 

Psalm 113  vers 1 en 2    NB 
Psalm 92  vers 1, 2 en 3   NB 
Psalm 51  vers 1 en 5    NB 
Schriftlezing Marcus 5 vers 21 t/m 34 HSV 
Psalm 149   vers 1 en 2    OB 
Gezang 465 vers 1, 3 en 5   LvdK 
Gezang 78  vers 3 en 4    LvdK 
 
Het dochtertje van Jaïrus opgewekt; een zieke vrouw genezen 

21    En toen Jezus opnieuw in het schip naar de overkantgevaren was, 
verzamelde zich een grote menigte bij Hem; en Hij was bij de zee. 

22    En zie, er kwam een van de hoofden van de synagoge, wiens 
naam Jaïrus was; en toen hij Hem zag, wierp hij zich neer aan Zijn 
voeten 

23    en smeekte Hem dringend: Mijn dochtertje ligt op sterven; ik smeek 
U dat U komt en de handen op haar legt, zodat zij behouden wordt 
en zal leven. 

24   En Hij ging met hem mee; en een grote menigte volgde Hem en zij 
drongen tegen Hem aan. 

25   En een zekere vrouw, die al twaalf jaar bloedvloeiingen had, 
26  en veel geleden had door toedoen van veel dokters, en alles wat zij 

had daaraan uitgegeven had en geen baat gevonden had, maar 
met wie het veeleer erger geworden was, 

27  deze had van Jezus gehoord en kwam van achteren de menigte in 
en raakte Zijn bovenkleed aan, 

28 want zij zei: Als ik maar Zijn kleren kan aanraken, zal ik gezond 
worden. 

29   En meteen droogde de bron van haar bloed op, en merkte zij aan 
haar lichaam dat zij van die aandoening genezen was. 

30  En meteen toen Jezus merkte dat er  kracht van Hem uitgegaan 
was, keerde Hij Zich om in de menigte en zei: Wie heeft Mijn kleren 
aangeraakt? 

31  En Zijn discipelen zeiden tegen Hem: U ziet dat de menigte tegen 
U opdringt, en zegt U dan: Wie heeft Mij aangeraakt? 

32  Maar Hij keek om Zich heen om haar te zien die dat gedaan had. 
33  En de vrouw, die bevreesd was en beefde, omdat zij wist wat er 

met haar gebeurd was, kwam en wierp zich voor Hem neer en 
vertelde Hem de volle waarheid. 

34  Toen zei Hij tegen haar: Dochter, uw geloof heeft u behouden; ga 
heen in vrede en wees genezen van uw aandoening. 


