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Thema: ‘…..waarlijk, deze Mens 
was Gods Zoon’!  
(Marcus 15: 39B). 

  
Bemoediging: Psalm 18 : 7 

 
In mijn nood riep ik de HEERE 

aan, 

ik riep tot mijn God; 
Hij hoorde mijn stem vanuit Zijn 

paleis, 
mijn hulpgeroep voor Zijn 

aangezicht kwam in Zijn oren. 

 
Zingen: Psalm 18: 2 en 5 

 
2 Met banden van de dood was ik 

omgeven, 

dood en verderf verstikten mij het 
leven; 

toen zocht ik in mijn angst Gods 
aangezicht. 

Hij hoorde mij van waar Hij woont in 

't licht. 
Toen werd God toornig en de landen 

dreunden, 
de bergen daverden, de aarde 

kreunde. 

Gods adem rookte, zijn verbolgen 
mond 

ontstak een vuur, dat onverhoeds 
verslond. 

 
5 God boog zich neer, zijn hand heeft 

mij gevonden 

toen mij de waat'ren aan de lippen 

stonden. 
Hij redde mij, toen 's vijands 

overmacht 
mij totterdood in d' engte had 

gebracht. 

Te kwader ure traden zij mij tegen, 
maar God geleidde mij op goede 

wegen, 
maakte ruim baan hoezeer ik werd 

benauwd. 

Hij is het die in liefde mij behoudt. 
Gebed om de Heilige Geest 

 
Schriftlezing: Genesis 4 : 3-9 
 

     3 En het gebeurde na verloop van 
dagen dat Kaïn van de opbrengst 

van de aardbodem aan de HEERE 
een offer bracht. 

4 Ook Abel bracht een offer, van 
de eerstgeborenen van zijn 
kleinvee en van hun vet. De 

HEERE nu sloeg acht op Abel en 
op zijn offer, 

5 maar op Kaïn en op zijn offer 
sloeg Hij geen acht. Toen ontstak 
Kaïn in grote woede en liet hij zijn 

hoofd zakken. 
6 En de HEERE zei tegen Kaïn: 

Waarom bent u in woede 
ontstoken en waarom heeft u uw 
hoofd laten zakken? 

7 Is het niet zo dat u, als u het 
goede doet, uw hoofd kunt 

opheffen? Maar als u niet het 
goede doet, ligt de zonde aan de 
deur. Naar u gaat zijn begeerte 

uit, maar ú moet over hem 
heersen. 

8 En Kaïn sprak met zijn broer 
Abel. En het gebeurde, toen zij op 
het veld waren, dat Kaïn zijn 

broer Abel aanviel en hem 
doodde. 

9 En de HEERE zei tegen Kaïn: 
Waar is Abel, uw broer? En hij 
zei: Ik weet het niet; ben ik de 

hoeder van mijn broer? 
 



Zingen: Weerklank 228: 3 (melodie 

psalm 84) 
 

Heer, laat mij door Uw Geest geleid, 
mijn weg gaan in standvastigheid, 
wil mij voor struikelen behoeden. 

Richt mij weer, op zo vaak ik val, 
trek mij, zodat ik volgen zal, 

beschut mij, Heer, als stormen 
woeden. 
Laat Uw gena, Uw lichte schijn 

in donkerheid dichtbij mij zijn. 
 

Schriftlezing: 1 Joh 3 : 11-19 
 
     11 Want dit is de boodschap die u 

vanaf het begin gehoord hebt, dat 
wij elkaar moeten liefhebben; 

12 niet zoals Kaïn: hij was uit de 
boze en sloeg zijn broer dood. En 

waarom sloeg hij hem dood? 
Omdat zijn werken slecht waren 
en die van zijn broer 

rechtvaardig. 
13 Verwonder u niet, mijn 

broeders, als de wereld u haat. 
14 Wij weten dat wij zijn 
overgegaan uit de dood in het 

leven, omdat wij de broeders 
liefhebben; wie zijn broeder niet 

liefheeft, blijft in de dood. 
15 Ieder die zijn broeder haat, is 
een moordenaar; en u weet dat 

geen moordenaar het eeuwige 
leven blijvend in zich heeft. 

16 Hieraan leerden wij de liefde 
kennen, dat Hij voor ons Zijn 
leven heeft gegeven. Ook wij 

moeten voor de broeders het 
leven geven. 

17 Wie dan de goederen van de 
wereld heeft, en zijn broeder 
gebrek ziet lijden, maar zijn hart 

voor hem toesluit, hoe kan de 
liefde van God in hem blijven? 

Vrijmoedigheid tot God 
18 Mijn lieve kinderen, laten wij 
niet liefhebben met het woord of 

met de tong, maar met de daad 
en in waarheid. 

19 En hieraan weten wij dat wij 
uit de waarheid zijn, en zo zullen 

wij ons hart voor Hem 

geruststellen. 
 

Zingen: Gezang 481 : 1, 3 en 4 
 
1 O grote God die liefde zijt, 

o Vader van ons leven, 
vervul ons hart, dat wij altijd 

ons aan uw liefde geven. 
Laat ons het zout der aarde zijn, 
het licht der wereld, klaar en rein. 

Laat ons uw woord bewaren, 
uw waarheid openbaren. 

 
3 Leer ons het goddelijk beleid 
der liefde te beamen, 

opdat wij niet door onze strijd 
uw goede trouw beschamen. 

Leg ons de woorden in de mond 
die weer herstellen uw verbond. 

Spreek zelf door onze daden 
van vrede en genade. 
 

4 Wij danken U, o liefde groot, 
dat Christus is gekomen. 

Wij hebben in zijn stervensnood 
uw diepste woord vernomen. 
Nog klinkt dat woord; het spreekt 

met  
macht 

en het wordt overal volbracht 
waar liefde wordt gegeven, 
wij uit uw liefde leven. 

 
Schriftlezing: Marcus 14 : 1-11 

 
    De zalving in Bethanië 

1 En na twee dagen was het 

Pascha en het Feest van de 
ongezuurde broden. En de 

overpriesters en de 
schriftgeleerden zochten naar een 
manier om Hem door een list te 

grijpen en te doden. 
2 Maar zij zeiden: Niet tijdens het 

feest, opdat er niet misschien 
opschudding onder het volk 
ontstaat. 

3 En toen Hij in Bethanië was, in 
het huis van Simon de melaatse, 

kwam er, toen Hij aanlag, een 
vrouw met een albasten fles met 



zuivere, kostbare narduszalf en 

nadat zij de albasten fles 
gebroken had, goot zij hem uit op 

Zijn hoofd. 
4 En er waren er sommigen die 
verontwaardigd waren bij zichzelf 

en zeiden: Waartoe diende deze 
verkwisting van de zalf? 

5 Want die had voor meer dan 
driehonderd penningen verkocht 
en aan de armen gegeven kunnen 

worden; en zij vielen scherp 
tegen haar uit. 

6 Maar Jezus zei: Laat haar met 
rust. Waarom valt u haar lastig? 
Zij heeft een goed werk aan Mij 

verricht. 
7 Want de armen hebt u altijd bij 

u en wanneer u wilt, kunt u hun 
weldoen, maar Mij hebt u niet 

altijd. 
8 Zij heeft gedaan wat zij kon; zij 
heeft van tevoren Mijn lichaam 

gezalfd voor de begrafenis. 
9 Voorwaar, Ik zeg u: Overal 

waar dit Evangelie gepredikt zal 
worden in heel de wereld, zal ook 
tot haar gedachtenis gesproken 

worden over wat zij gedaan heeft. 
10 En Judas Iskariot, een van de 

twaalf, ging weg naar de 
overpriesters om Hem aan hen 
over te leveren. 

11 En toen zij dat hoorden, 
verblijdden zij zich en beloofden 

zij hem geld te geven. En hij 
zocht naar een geschikte manier 
om Hem over te leveren. 

 
Zingen: Gezang 178 : 1, 3 en 9 

 
1 Jezus, om uw lijden groot, 
om uw leven en uw dood 

die volbrengen 't recht van God, 
Kyrie eleison. 

 
3 Om de zalving door een vrouw, 
vreugdeolie, geur van rouw, 

teken van wat komen zou, 
Kyrie eleison. 

 
 

6 Om het zwijgen, het geduld, 

waarmee Gij de wet vervult, 
als men vruchtloos zoekt naar 

schuld. 
Kyrie eleison. 
 

Stilte. 
 

Klein Gloria. 
 
Ere zij de Vader en de Zoon en de 

Heilige Geest 
Als in de beginne, nu en immer 

en van  eeuwigheid tot 
eeuwigheid. Amen 

 

Gebeden.  
 

Dankgebeden 
 

Voorbeden 
 
Stil gebed 

 
Het Onze Vader. 

 
Zingen: Opwekking 268 1, 2 en 4 
 

1 Hij kwam bij ons, heel gewoon, 
de Zoon van God als mensenzoon. 

Hij diende ons als een knecht 
en heeft zijn leven afgelegd. 
 

Refrein: 
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’ 

(Refrein)  
 
3 Wij willen worden als Hij. 

Elkanders lasten dragen wij. 
Wie is er ned’rig en klein? 

Die zal bij ons de grootste zijn. 
(Refrein) 



 

Zegenbede. Math. 11 : 28-30 
 

28 Kom naar Mij toe, allen die 
vermoeid en belast zijn, en Ik zal 
u rust geven. 

29 Neem Mijn juk op u, en leer van 
Mij dat Ik zachtmoedig ben en 

nederig van hart; en u zult rust 
vinden voor uw ziel; 

30 want Mijn juk is zacht en Mijn last 

is licht. 
Amen 


