
 
 

WOORDKRACHT Zondag 30 oktober 2016 

Wij zijn blij met de bijbel! 
De kracht van Gods woorden (Jesaja 55:10-11) 

Bijbelgedeelten 
Jesaja 55:1-13 
Marcus 4:1-20 
 
Gespreksvragen 
1. Welke zin uit Jesaja 55 of 
Marcus 9 komt bij jou vooral 
binnen? Waar komt dat door? 
2. Op welke momenten ervaar jij 
de kracht van Gods woorden in 
jouw leven? 
3. Hoe ziet jouw persoonlijke 
omgang met de bijbel eruit? 
4. Welke rol speelt voor jou de 
heilige Geest als je bijbelleest? 
5. Welk bijbelgedeelte laat jij de 
komende week intensief tot 
klinken komen in je leven? 
 
Websites  
www.josdouma.nl  
www.levenindekerk.nl 
www.plantagekerkzwolle.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

We vieren deze Bijbelzondag dat we de bijbel hebben. We vieren 
dat we kunnen lezen in dat bijzondere boek. We vieren ook dat 
we niet allereerst afhankelijk zijn van andere mensen om het 
evangelie te horen maar dat we ons kunnen toevertrouwen aan 
de heilige Geest. Geest en Woord gaan samen. Daarom vandaag 
geen PreekKracht maar een WoordKracht. We lezen we vandaag 
twee bijbelgedeelten met deze vraag in ons hart: Wat wil Gods 
Geest vandaag tegen ons zeggen? Hoe verbinden de woorden van 
het evangelie van Jezus zich vandaag met onze levens? 
 
Jesaja 55:7-13 
6 Zoek de HEER nu hij zich laat vinden, 
roep hem terwijl hij nabij is. 
7 Laat de goddeloze zijn slechte weg verlaten, 
laat de onrechtvaardige zijn snode plannen herzien. 
Laat hij terugkeren naar de HEER, 
die zich over hem zal ontfermen; 
laat hij terugkeren naar onze God, 
die hem ruimhartig zal vergeven. 
8 Mijn plannen zijn niet jullie plannen, 
en jullie wegen zijn niet mijn wegen – spreekt de HEER. 
9 Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, 
zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven, 
en mijn plannen jullie plannen. 
 
10 Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel 
en daarheen niet terugkeert 
zonder eerst de aarde te doordrenken, 
haar te bevruchten en te laten gedijen, 
zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten – 
11 zo geldt dit ook voor het woord 
dat voortkomt uit mijn mond: 

het keert niet vruchteloos naar mij terug, 
niet zonder eerst te doen wat ik wil 
en te volbrengen wat ik gebied. 
 
12 Vol vreugde zullen jullie uittrekken 
en in vrede zul je huiswaarts keren. 
Bergen en heuvels zullen je juichend begroeten, 
en alle bomen zullen in de handen klappen. 
13 Doornstruiken maken plaats voor cipressen, 
distels voor mirtenstruiken. 
Zo zal de HEER zich roem verwerven, 
het is een eeuwig en onvergankelijk teken. 
 
Marcus 4:1-9 
1 Weer ging hij naar het meer om de mensen te onderwijzen; 
er kwam een enorme menigte om hem heen staan. Daarom 
ging hij in de boot op het meer zitten, terwijl de menigte op de 
oever bleef staan. 2 Hij onderwees hen uitvoerig en sprak hen 
toe in gelijkenissen. Hij zei: 3 ‘Luister. Iemand ging eens naar 
zijn land om te zaaien. 4 Tijdens het zaaien viel een deel van 
het zaad op de weg, en de vogels kwamen en aten het op. 5 Een 
ander deel viel op rotsachtige grond, waar maar weinig aarde 
was, en het schoot meteen op omdat het niet diep in de grond 
kon doordringen; 6 en toen de zon opkwam verschroeide het 
jonge groen, en omdat het geen wortel had droogde het uit. 7 
Weer ander zaad viel tussen de distels, en de distels schoten 
op en verstikten het en het bracht geen vrucht voort. 8 Maar er 
waren ook zaadjes die in goede grond vielen en wel vrucht 
voortbrachten: ze schoten op en groeiden en droegen vrucht. 
Sommige leverden het dertigvoudige op, andere het 
zestigvoudige en weer andere het honderdvoudige.’ 9 En hij 
zei: ‘Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren!’ 
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