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Welkom, aansteken paaskaars en stil gebed door Wim van Vliet (ouderling van dienst) 
 
Intochtslied: Psalm 146 : 1, 2 en 3 
 
 1) Zing, mijn ziel, voor God uw Here, 

zing die u het leven geeft. 
Zing, mijn ziel, uw God ter ere, 
zing voor Hem zo lang gij leeft. 
Ziel, gij zijt geboren tot 
zingen voor den Heer uw God. 
 

2)   Reken niet op mensenwaarde, 
want bij mensen is geen baat. 
Aarde wordt een mens tot aarde, 
als zijn adem uit hem gaat. 
Ligt niet alles wat hij wil 
met zijn laatste adem stil? 

 
3)   Heil wien Jakobs God wil bijstaan, 

heil die God ter hulpe riep. 
Want zijn heil zal niet voorbijgaan, 
God is trouw aan wat Hij schiep. 
Wat in hemel, zee of aard 
woont, is in zijn hand bewaard. 

 
Votum en Groet 
 
 Onze hulp en onze enige verwachting is de naam van de Heer 

Die hemel en aarde gemaakt heeft. (Ps. 124:8) 
Die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit los laat, wat Zijn hand begon! (Ps. 138:8) 
Genade zij jullie, en vrede, van God onze Vader. 
en van onze Heer: Jezus Christus.  
Door Zijn Heilige Geest. Amen! (1 Korinthe 1:3) 

 
Lied: Jezus, open mijn oren (Op Toonhoogte 434) 
 

1) Jezus, open mijn oren 
Leer mij Uw stem te verstaan 
leer mij uw woorden te horen 
Te weten waar ik moet gaan 
Om Uw licht te verspreiden 
Uw naam te belijden 
Leer mij uw stem te verstaan 

 
2) Jezus, open mijn ogen 

Leer mij de mensen te zien 
Zoals U ze ziet uit de hoge 
U bent de Heer die ik dien 
Om Uw liefde te geven 
Aan wie met mij leven 
Leer mij de mensen te zien 

 
3) Jezus, ik open mijn handen 

Leer mij een zegen te zijn 
Maak mij een hulp voor de anderen 
Die leven met honger en pijn 
Om aan wie U niet kennen 
Genezing te brengen 



 

Gebed van toenadering 
  
Woorden die leven geven uit Jakobus 1 : 16-18 

 
16 | Geliefde broeders en zusters, vergis u niet: 
17 | elke goede gave, elk volmaakt geschenk komt van boven, van de Vader van de 
hemellichten; bij Hem is nooit enige verandering of verduistering waar te nemen. 
18 | Hij wilde ons door de verkondiging van de waarheid tot leven roepen, om ons de eersten 
te maken in Zijn schepping. 

 
Kinderen groep 1-4 naar kinderkerk 
 
Lied:  Heer ik kom tot U (Opwekking 125) 
 

1) Heer, ik kom tot U, 
Hoor naar mijn gebed. 
Vergeef mijn zonden nu, 
En reinig mijn hart. 
 

2) Met Uw liefde, Heer, 
Kom mij tegemoet, 
Nu ik mij tot U keer, 
En maak alles goed. 

3) Zie mij voor U staan, 
Zondig en onrein. 
O, Jezus raak mij aan, 
Van U wil ik zijn. 
 

4) Jezus op Uw woord, 
Vestig ik mijn hoop. 
U leeft en U verhoort 
Mijn bede tot U.

 
Gebed bij de opening van de Bijbel door Evert Lubbersen 
 
Bijbellezing: Marcus 8:27–9:1 door Evert Lubbersen 
 

Wie is Jezus? 
27 | Jezus vertrok met zijn leerlingen naar de dorpen in de buurt van Caesarea Filippi. 
Onderweg vroeg hij aan zijn leerlingen: ‘Wie zeggen de mensen dat ik ben?’ 
28 | Ze antwoordden: ‘Johannes de Doper, en anderen zeggen Elia, en weer anderen zeggen 
dat u een van de profeten bent.’ 
29 | Toen vroeg hij hun: ‘En wie ben ik volgens jullie?’ Petrus antwoordde: ‘U bent de messias.’ 
30 | Hij verbood hun op strenge toon om met iemand hierover te spreken. 
31 | Hij begon hun te leren dat de Mensenzoon veel zou moeten lijden en door de oudsten van 
het volk, de hogepriesters en de schriftgeleerden verworpen zou worden, en dat hij gedood 
zou worden, maar drie dagen later zou opstaan; 
32 | hij sprak hierover in alle openheid. Toen nam Petrus hem apart en begon hem fel terecht 
te wijzen. 
33 | Maar hij draaide zich om, keek zijn leerlingen aan en wees Petrus streng terecht met de 
woorden: ‘Ga terug, achter mij, Satan! Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de 
mensen willen.’ 
34 | Hij riep de menigte samen met de leerlingen bij zich en zei: ‘Wie mijn volgeling wil zijn, 
moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter mij aan komen. 
35 | Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest 
omwille van mij en het evangelie, zal het behouden. 
36 | Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar er het leven bij inschiet? 
37 | Wat zou een mens niet overhebben voor zijn leven? 
38 | Wie zich tegenover de trouweloze en zondige mensen van deze tijd schaamt voor mij en 
mijn woorden, zal merken dat de Mensenzoon zich ook voor hem schaamt, wanneer hij komt 
in het gezelschap van de heilige engelen en bekleed met de stralende luister van zijn Vader.’ 

 
1 | Verder zei hij ook nog: ‘Ik verzeker jullie: sommigen die hier aanwezig zijn zullen niet 
sterven voordat ze de komst van het koninkrijk van God in al zijn kracht hebben 
meegemaakt.’ 

 
 



 

Lied:  Hij kwam bij ons heel gewoon (Op Toonhoogte 94) 
 

1) Hij kwam bij ons, heel gewoon, 
de Zoon van God als mensenzoon. 
Hij diende ons als een knecht 
en heeft Zijn leven afgelegd. 
 

Zie onze God, de Koning-knecht 
Hij heeft Zijn leven afgelegd 
Zijn voorbeeld roept 
om te dienen iedere dag 
gedragen door 
Zijn liefd’en kracht. 

 
2) En in de tuin van de pijn 
verkoos Hij als een lam te zijn, 
verscheurd door angst en verdriet 
maar toch zei Hij: ‘Uw wil geschied’ 

Zie onze God… 
 
3) Zie je de wonden zo diep. 
De hand die aard’en hemel schiep, 
vergaf de hand die Hem sloeg. 
De Man, die onze zonden droeg. 
 
Zie onze God… 
 
4) Wij willen worden als Hij. 
Elkanders lasten dragen wij. 
Wie is er ned’rig en klein? 
Die zal bij ons de grootste zijn. 
 
Zie onze God… 

 
 
Overdenking ‘Wie is die man?’ 
 

 
 
Lied: Jezus ga ons voor (Lied 835)  

 
1) Jezus, ga ons voor, 

deze wereld door 
en U volgend op Uw schreden, 
gaan wij moedig met U mede. 
Leid ons aan Uw hand, 
naar het vaderland. 
 

2) Valt de weg ons lang, 
zijn wij klein en bang, 
sterk ons Heer om zonder klagen, 
achter U ons kruis te dragen. 
Waar Gij voor ons trad, 
is het rechte pad. 

3) Krimpt ons angstig hart 
onder eigen smart, 
moet het met de ander lijden, 
Jezus, geef ons kracht tot beide. 
Wees Gij zelf het licht 
dat ons troost en richt. 
 

4) In de woestenij, 
Heer, blijf ons nabij, 
met Uw troost en met Uw zegen, 
tot aan 't eind van onze wegen. 
Leid ons op Uw tijd, 
in Uw heerlijkheid. 

 
Dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
 
Collecte door Stoffel Bos (diaken) 

1e collecte: Kerk in Actie Werelddiaconaat 
2e collecte: Kerkdienst en pastoraat  
3e collecte: Jeugdwerk 

 
Kinderen komen terug uit kinderkerk 



 

Lied:  Gods zegen voor jou (Sela) 
 

Gods liefde draagt jou. 
Zijn hand beschermt jou 
waar je ook bent of zal gaan. 
Ontvang Gods zegen 
over je leven: 
Vrede voor jou in zijn naam! 
 

Gods zegen voor jou in de naam van Jezus: 
zijn vrede rust op jou. 
De Heilige Geest in de naam van Jezus, 
vervult, beschermt en zegent jou. 

 
Ga met Gods vrede. 
Deel in zijn zegen. 
Leef uit zijn volheid en kracht. 
Durf te geloven. 
Blijf op hem hopen: 
leef je geloof elke dag! 

 
Gods zegen voor jou in de naam van Jezus: 
zijn vrede rust op jou. 
De Heilige Geest in de naam van Jezus, 
vervult, beschermt en zegent jou. 

 
Heenzending en zegen 
Ga van hier heen in vrede, verheft uw harten tot God en ontvangt Zijn zegen. 
 

De genade van de Heer: Jezus Christus, 
de liefde van God onze Vader, 
en de eenheid met de Heilige Geest, 
zij met ons allemaal. (2 Korinthe 13:13) 

 
Samen zingen we 3x ‘Amen’
 


