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Datum: Maandag 15 april 

Thema: De openbaring van Jezus 

 

  



  



1. Inleidend orgelspel 

 

2. Welkom 

 

3. Zingen: Psalm 103 vers 1 en 2 

 

Loof, loof den HEER, mijn ziel, met alle krachten; 

Verhef Zijn naam, zo groot, zo heilig t' achten; 

Och of nu al, wat in mij is, Hem preez'! 

Loof, loof, mijn ziel, den Hoorder der gebeden; 

Vergeet nooit één van Zijn weldadigheden; 

Vergeet ze niet; 't is God, die z' u bewees. 

 

Loof Hem, die u, al wat gij hebt misdreven, 

Hoeveel het zij, genadig wil vergeven; 

Uw krankheên kent en liefderijk geneest; 

Die van 't verderf uw leven wil verschonen, 

Met goedheid en barmhartigheên u kronen; 

Die in den nood uw redder is geweest. 

 

4. Gebed 

 

5. Schriftlezing Markus 2 vers 1-13 

 

6. Muzikaal intermezzo Jillian van Delen en Jaap 

Ouwehand 

• Largo – G.F. Handel 

• Air – J.S. Bach 



7. Persoonlijk moment voor bezinning 

 

Jesaja 11 vers 2 

Op Hem zal de Geest van de HEERE rusten: 

de Geest van wijsheid en inzicht, 

de Geest van raad en sterkte, 

de Geest van de kennis en de vreze des HEEREN. 

 

8. Gedicht door Ans Blaauwendraad:   

‘Hij’   van Henk Jongerius 

 

9. Zingen: Als ik maar weet, dat hier mijn weg 

 

Als ik maar weet, dat hier mijn weg,  

door U, Heer, wordt bereid  

en dat die weg, hoe moeilijk ook, 

mij nader tot U leidt.  

Refrein: 

Nader tot U, nader tot U,  

nader mijn Heiland tot U; 

als ik maar weet, dat alles hier,  

mij nader brengt tot U. 

 

Als ik maar weet, dat ook voor mij,  

de Heer aan 't kruishout stierf; 

en dat de Heiland ook voor mij,  

een levenskroon verwierf. 

Refrein 



Als ik maar weet, Uw liefd' o Heer, 

vertroost mij dag aan dag; 

dan juich ik voort, wat ook mijn lot 

op aarde wezen mag. 

Refrein 

 

Als ik maar weet, ook als op aard' 

mij droefheid wacht of kruis; 

dat ieder kruis mij nader brengt 

bij 't eeuwig Vaderhuis. 

Refrein 

 

10. Meditatie 

 

11. Zingen:  Gezang 186 Wat God doet dat is welgedaan 

 

Wat God doet, dat is welgedaan, 

zijn wil is wijs en heilig. 

'k zal aan zijn hand vertrouwend gaan, 

die hand geleid mij veilig. 

In nood is mij,  

zijn trouw nabij. 

Ja Hij, de Heer der heren, 

blijft eeuwig wijs regeren. 

 

 

 

 



Wat God doet, dat is welgedaan, 

zijn woord eist mijn vertrouwen. 

Hij leidt mij op de rechte baan. 

'k Mag daar zijn liefd' aanschouwen. 

Hij geeft mij kracht, zijn hulp, zijn macht 

redt mij uit smart en banden: 

mijn lot rust in zijn handen. 

 

Wat God doet, dat is welgedaan, 

Hij luistert naar mijn klachten. 

Zou mij zijn liefde gadeslaan 

en ik zijn hulp niet wachten? 

God kent mijn hart; geen ramp, geen smart 

is ooit voor Hem verborgen: 

Hij zal als Vader zorgen. 

 

12. Dankgebed 

 

13 Zingen: Psalm 56 vers 5 en 6 

 

Ik roem in God; ik prijs 't onfeilbaar woord; 

Ik heb het zelf uit Zijnen mond gehoord; 

'k Vertrouw op God, door gene vrees gestoord; 

Wat sterv'ling zou mij schenden? 

Ik heb beloofd, wanneer G' in mijn ellenden 

Mij bijstand boodt, en 't onheil af zoudt wenden, 

Tot U, o God, mijn lofzang op te zenden, 

Door ijver aangespoord. 



Gij hebt mijn ziel beveiligd voor den dood; 

Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot'; 

Gij zijt voor mij een schild in allen nood; 

Gij hebt mijn smart verdreven; 

Uw dierb're gunst is m' altoos bijgebleven; 

'k Zal, voor Gods oog, naar Zijn bevelen leven; 

Zo word' door mij Zijn naam altoos verheven; 

Zo word' Zijn lof vergroot. 

 

14. Zegenbede 

 

15. Orgelspel 

  



 


