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

  
Bemoediging: Psalm 124 : 7 en 8 

 
Onze ziel is ontkomen als een 

vogel 

uit de strik van de vogelvanger; 
de strik is gebroken 

en wíj zijn ontkomen. 
Onze hulp is in de Naam van de 

HEERE, 

Die hemel en aarde gemaakt 
heeft. 

 
Zingen: Psalm 124 : 1,3 
 

1 Laat Israël nu zeggen blij van 
geest; 

Indien de Heer niet bij ons was 
geweest, 
toen vijandschap rondom was 

opgestaan, 
indien de Heer niet bij ons was 

geweest, 
Hij, onze hulp, wij waren lang 
vergaan. 

 

3 Lof Hem die ons ter dood niet 

overgaf, 
wij zijn gered, wij zijn gered van 't 

graf. 
De vogelaar, die ons geen vrede liet, 
wou toeslaan, maar zijn strik viel van 

ons af; 
wij zijn ontkomen en hij greep ons 

niet. 
 
Gebed om de Heilige Geest 

 
Schriftlezing: Job 3 : 1-5 en 23–26 

 
Job vervloekt de dag van zijn 

geboorte 

1 Daarna opende Job zijn mond 
en vervloekte zijn geboortedag. 

2 Job nam het woord en zei: 
3 Laat de dag vergaan waarop ik 

geboren ben, 
en de nacht waarin men zei: Er is 
een jongetje ontvangen. 

 4 Laat die dag duisternis zijn; 
laat God er vanuit de hoogte niet 

naar vragen, 
en laat er geen lichtglans over 
schijnen. 

 5 Laat de duisternis en de 
schaduw   van de dood hem 

opeisen, 
laat wolken hem overdekken, 
laat verduisteringen van de dag 

hem angst aanjagen! 
 

      23 Waarom geeft Hij het 
levenslicht aan een man voor wie 
zijn eigen weg verborgen is, 

en voor wie God de weg verspert? 
24 Want in plaats van mijn brood 

komt mijn zuchten, 
en mijn jammerklachten worden 
uitgegoten als water. 

25 Want wat mij angst aanjoeg, is 
tot mij gekomen; 

dat waarvoor ik beducht was, is 
mij overkomen. 
26 Ik ben niet gerust en ik ben 

niet stil, 
ik heb geen rust, er is onrust 

gekomen. 
 



Zingen: Opwekking 687 

 
Heer, wijs mij uw weg 

en leid mij als een kind 
dat heel de levensweg  
slechts in U richting vindt.  

Als mij de moed ontbreekt 
om door te gaan, 

troost mij dan liefdevol en moedig 
mij weer aan. 
 

Heer, leer mij uw wil 
aanvaarden als een kind 

dat blindelings en stil 
U vertrouwt, vrede vindt. 
Als mij de wil ontbreekt 

uw weg te gaan, 
spreek door uw Woord en 

Geest mijn hart en leven aan. 
 

Heer toon mij uw plan; 
maak door uw Geest bekend 
hoe ik U dienen kan 

en waarheen U mij zendt. 
Als ik de weg niet weet, 

de hoop opgeef, 
toon mij dat Christus heel 
mijn weg gelopen heeft. 

 

Schriftlezing: 2 Timotheűs 2 : 1-13 
 

     Strijd en lijden 
1 U dan, mijn zoon, word gesterkt 
in de genade die in Christus Jezus 

is. 
2 En wat u van mij gehoord hebt 

onder vele getuigen, vertrouw dat 
toe aan trouwe mensen die 
bekwaam zijn om ook anderen te 

onderwijzen. 
3 Lijd verdrukkingen als een goed 

soldaat van Jezus Christus. 
4 Niemand die in het leger dient, 
wordt verwikkeld in de zaken van 

het levensonderhoud, opdat hij 
hem kan behagen die hem voor 

de krijgsdienst aangenomen 
heeft. 
5 En ook als iemand aan een 

wedstrijd deelneemt, krijgt hij 
geen krans als hij de spelregels 

niet in acht heeft genomen. 

6 De landbouwer die zware arbeid 

verricht, moet als eerste in de 
vruchten delen. 

7 Denk na over wat ik zeg, maar 
laat de Heere u inzicht geven in 
alle dingen. 

8 Houd in gedachten dat Jezus 
Christus uit de doden is 

opgewekt, uit het nageslacht van 
David, overeenkomstig mijn 
Evangelie. 

9 Daarvoor lijd ik verdrukkingen 
en draag zelfs boeien als een 

misdadiger. Maar het Woord van 
God is niet gebonden. 
10 Daarom verdraag ik alles ter 

wille van de uitverkorenen, opdat 
ook zij de zaligheid in Christus 

Jezus zouden verkrijgen, met 
eeuwige heerlijkheid. 

11 Dit is een betrouwbaar woord. 
Want als wij met Hem gestorven 
zijn, zullen wij ook met Hem 

leven. 
12 Als wij volharden, zullen wij 

ook met Hem regeren. Als wij 
Hem verloochenen, zal Hij ons 
ook verloochenen. 

13 Als wij ontrouw zijn, blijft Hij 
getrouw. Hij kan Zichzelf niet 

verloochenen. 
 
Zingen: Gezang 310 

 
1   Bewaar ons, Here, bij uw woord, 

 betoom des vijands roof en 
moord. 

 Hij trok ten strijde om uw Zoon 
 te stoten van uw hoge troon. 
 

2   
Heer Jezus Christus, toon uw 

macht, 
 Heer aller heren, kom met kracht. 
 Bescherm uw arme christenheid, 
 dat zij U love te allen tijd. 

 
3   O Geest, die onze Trooster zijt, 
 geef dat uw volk ‚‚n Heer belijdt, 
 wees bij ons in de laatste nood, 
 leid ons ten leven uit de dood.  
 
Schriftlezing: Markus 14 : 17-21 



 

    De ontmaskering van Judas 
17 En toen het avond geworden 

was, kwam Hij met de twaalf. 
18 En toen zij aanlagen en aten, 
zei Jezus: Voorwaar, Ik zeg u dat 

een van u, die met Mij eet, Mij 
verraden zal. 

19 En zij begonnen bedroefd te 
worden en de een na de ander 
tegen Hem te zeggen: Ik ben het 

toch niet? En weer een ander: Ik 
ben het toch niet? 

20 Maar Hij antwoordde hun: Het 
is een van de twaalf, die met Mij 
in de schotel indoopt. 

21 De Zoon des mensen gaat wel 
heen, zoals over Hem geschreven 

staat, maar wee de mens door 
wie de Zoon des mensen 

verraden wordt! Het zou goed 
voor die mens zijn, als hij niet 
geboren was. 

 
Zingen: Gezang  395 : 1,2 en 3 

(melodie : psalm 132) 
 
1 O Heer, verberg U niet voor mij, 

wanneer ik mij verberg voor U. 
Gij weet het, ik ben bang voor U, 

ontwijk U en verlang naar U. 
O ga niet aan mijn hart voorbij. 
 

2 En wees niet toornig over mij, 
wanneer ik U geen liefde bied. 

Ik noem U, maar ik ken U niet, 
ik buig mij, maar ik ben het niet 
en mijn gebed is tegen mij. 

 
3 Spreek zelf in mij het rechte 

woord. 
Zo vaak ik woorden voor U vond, 
heb ik mij in mijn woord vermomd. 

Nu wacht ik tot Gij zelve komt 
en spreekt, zodat uw knecht het 

hoort. 
 
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: Gezang 177: 1, 2 en 7 
 

1   Leer mij, o Heer, uw lijden recht 
betrachten, 

in deze zee verzinken mijn 
gedachten: 

o liefde die, om zondaars te 

bevrijden, 
zo zwaar moest lijden. 

 
2   'k Zie U, God zelf, in eeuwigheid 

geprezen, 

tot in de dood als mens gehoorzaam 
wezen, 

in onze plaats gemarteld en 
geslagen, 

de zonde dragen. 

 
7   Laat mij, o Heer, uw wond're 

wijsheid prijzen, 
dwaasheid en ergernis voor 

wereldwijzen, 

laat mij uw kruis dat sterken 
zwakheid noemen 

als sterkte roemen. 
 
Zegenbede: Romeinen 8:31-32  

 
Meer dan overwinnaars 

31 Wat zullen wij dan over deze 
dingen zeggen? Als God voor ons 
is, wie zal tegen ons zijn? 

32 Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen 
Zoon niet gespaard maar voor 

ons allen overgegeven heeft, ons 



ook met Hem niet alle dingen 

schenken? 
Amen 

 


