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Lezing: Numeri 11 : 24-30. 
24Mozes ging naar buiten en bracht de woorden 

van de HEER aan het volk over.  
Daarna bracht hij zeventig oudsten van het 
volk bijeen en stelde hen rond de tent op.  

25Toen daalde de HEER af, in de wolk.  
Hij sprak tot Mozes en droeg een deel  
van de geest die op hem rustte,  
op de zeventig oudsten over. Zodra de geest 
op hen rustte begonnen ze te profeteren.  
Dat is daarna niet opnieuw gebeurd. 



Lezing: Numeri 11 : 24-30. 
26Twee mannen, van wie de één Eldad heette  

en de ander Medad, waren in het kamp 
gebleven; ze stonden wel op de lijst van 
zeventig maar waren niet naar de tent 
gegaan. Zodra de geest op hen rustte 
begonnen ook zij te profeteren, in het kamp.  

27Een jongeman rende naar Mozes toe en zei: 
‘Eldad en Medad zijn in het kamp aan het 
profeteren!’   



Lezing: Numeri 11 : 24-30. 
28‘Zeg dat ze daarmee ophouden, heer!’  

zei Jozua, de zoon van Nun, die van jongs  
af aan Mozes’ rechterhand was geweest.  

29Maar Mozes zei: ‘Denk je soms  
dat jij voor mijn belangen moet opkomen? 
Legde de HEER zijn geest maar op heel het 
volk! Profeteerde iedereen maar!’  

30Daarop keerden Mozes en de oudsten van 
Israël naar het kamp terug. 

* 
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Lezing: Jacobus 4 : 11-17. 
11Spreek geen kwaad van elkaar, broeders en 

zusters. Wie kwaadspreekt van een ander  
of een ander veroordeelt, spreekt kwaad  
van de wet en veroordeelt de wet.  
En als u de wet veroordeelt,  
handelt u niet naar de wet,  
maar treedt u op als rechter.  

12Er is maar één wetgever en rechter:  
hij die bij machte is te redden  
of in het verderf te storten. Maar wie bent u, 
om uw naaste te veroordelen? 



Lezing: Jacobus 4 : 11-17. 
13Dan iets voor u die zegt:  

‘Vandaag of morgen gaan wij naar die en die 
stad. Daar blijven we een jaar, we zullen er 
handeldrijven en geld verdienen.’  

14U weet niet eens hoe uw leven er morgen 
uitziet. U bent immers maar damp,  
die heel even verschijnt en dan al verdwijnt.  

15U zou moeten zeggen:  
‘Als de Heer het wil,  
zijn we dan in leven  
en zullen we dit of dat doen.’   



Lezing: Jacobus 4 : 11-17. 
16Maar u slaat een hoge toon aan  

en bent daar nog trots op ook.  
Dat soort trots is volkomen ongepast.  

17Als iemand weet hoe het hoort  
maar er niet naar handelt,  
dan zondigt hij. 

* 
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Lezing: Marcus 9 : 38-50. 
38Johannes zei tegen hem:  

‘Meester, we hebben iemand gezien  
die in uw naam demonen uitdreef en  
we hebben geprobeerd hem dat te beletten 
omdat hij zich niet bij ons wilde aansluiten.’  

39Jezus zei: ‘Belet het hem niet.  
Want iemand die een wonder verricht  
in mijn naam kan onmogelijk  
het volgende moment  
kwaad van mij spreken.  



Lezing: Marcus 9 : 38-50. 
40Wie niet tegen ons is, is voor ons.  
41Ik verzeker je:  

wie jullie een beker water te drinken geeft 
omdat jullie bij Christus horen,  
die zal zeker beloond worden. 

42Wie een van de geringen die in mij geloven 
van de goede weg afbrengt, zou beter af zijn 
als hij met een molensteen om zijn nek  
in zee gegooid werd. 



Lezing: Marcus 9 : 38-50. 
43Als je hand je op de verkeerde weg brengt, 

hak hem dan af:  
je kunt beter verminkt het leven binnengaan 
dan in het bezit van twee handen  
naar de Gehenna te moeten gaan,  
naar het onblusbare vuur.  

45Als je voet je op de verkeerde weg brengt,  
hak hem dan af:  
je kunt beter kreupel het leven binnengaan 
dan in het bezit van twee voeten  
in de Gehenna geworpen worden. 



Lezing: Marcus 9 : 38-50. 
47En als je oog je op de verkeerde weg brengt, 

ruk het dan uit:  
je kunt beter met één oog  
het koninkrijk van God binnengaan  
dan in het bezit van twee ogen  
in de Gehenna geworpen worden,  

48waar de wormen blijven knagen  
en het vuur niet dooft. 

49Iedereen moet met vuur gezouten worden. 



Lezing: Marcus 9 : 38-50. 

  
50Zout is goed!  

Maar als het zout zijn kracht verliest, hoe 
zullen jullie het zijn kracht dan teruggeven? 
Zorg dat jullie het zout in jezelf niet verliezen 
en bewaar onder elkaar de vrede.’ 

* 





Lied 339a. * 
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