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Groen 

Groen is de kleur van de hoop. 

Brood en vis als symbool voor Jezus 

die ons door zijn leven hoop geeft. 

Daarmee varen wij de toekomst tegemoet 

 

Thema: “Wie ben ik voor jou?” 

 

Welkom en mededelingen 

 

Zingen: Lied 139: 1, 2 

 

Heer, die mij ziet zoals ik ben, 

dieper dan ik mijzelf ooit ken, 

kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 

Gij volgt mij waar ik zit of sta. 

Wat mij ten diepste houdt bewogen, 

’t ligt alles open voor uw ogen. 

 

Gij zijt zo diep vertrouwd met mij: 

wie weet mijn wegen zoals Gij? 

Gij kent mijn leven woord voor woord, 

Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. 

Ja overal, op al mijn wegen 

en altijd weer komt Gij mij tegen. 

 

Stilte, bemoediging en groet 

Drempelgebed 

Zingen: Lied: 139: 14 

 

Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt 

toch open voor uw aangezicht. 

Toets mij of niet een weg in mij 



mij schaadt en leidt aan U voorbij. 

O God, houd mij geheel omgeven, 

en leid mij op de weg ten leven. 

 

Inleiding op het thema 

 

Kyriëgebed:  "Laat ons de Heer om ontferming aanroepen om de nood van de 

wereld en Zijn Naam prijzen, want zijn barmhartigheid kent 

geen einde" 

Afwisselend met: Lied: 301H. 

 

Kyrie eleison, 

Kyrie eleison. 

 

Zingen: Lied 150 A 

 

Geprezen zij God! Gij engelenkoor 

dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord! 

Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep, 

die allen daarboven tot dankzegging riep. 

 

Geprezen zij God! Gij allen op aard, 

aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt. 

Loof Hem die uw Heer is met juichende stem. 

Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem! 

 

Geprezen zij God! Laat alles wat leeft 

nu zingen voor Hem die alles ons geeft. 

Laat jubelen het orgel, laat harp en trompet 

de glorie doen klinken van Hem die ons redt. 

 

Geprezen zij God! Ons lied is gewijd 

aan Hem die altijd ons helpt en geleidt. 

Om zijn goede schepping, om hemels genot, 

zijn gunst en vergeving: geprezen zij God! 

 

Gebed om de Heilige Geest 

 

Lezen:  Jacobus 1: 17 - 27 



Zingen: Lied 675 

 

Geest van hierboven, 

leer ons geloven, 

hopen, liefhebben door uw kracht! 

Hemelse vrede, 

deel U nu mede 

aan een wereld die U verwacht! 

Wij mogen zingen 

van grote dingen, 

als wij ontvangen 

al ons verlangen, 

met Christus opgestaan. Halleluja! 

Eeuwigheidsleven 

zal Hij ons geven, 

als wij herboren 

Hem toebehoren, 

die ons is voorgegaan. Halleluja! 

 

Wat kan ons schaden, 

wat van U scheiden, 

liefde die ons hebt liefgehad? 

Niets is ten kwade, 

wat wij ook lijden, 

Gij houdt ons bij de hand gevat. 

Gij hebt de zege 

voor ons verkregen, 

Gij zult op aarde 

de macht aanvaarden 

en onze koning zijn. Halleluja! 

Gij, onze Here, 

doet triomferen 

die naar U heten 

en in U weten, 

dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja! 

 

Lezen:  Markus 8: 27 - 38 

 

 



Zingen: Lied 512: 1, 2, 3, 6,  

 

O Jezus, hoe vertrouwd en goed 

klinkt mij uw naam in ’t oor, 

uw naam die mij geloven doet: 

Gij gaat mij reddend voor; 

 

uw naam die onze wonden heelt 

en ons met manna spijst, 

die onze dood en zonde deelt 

en onze vrees verdrijft. 

 

Mijn herder en mijn held, mijn vriend, 

mijn koning en profeet, 

mijn priester die mijn schuld ontbindt, 

mijn weg waarop ik treed; 

 

al wat ik doe, al wat ik wil, 

het is te zwak, te koud, 

maar sterk en vurig wordt de ziel 

wanneer zij U aanschouwt. 

 

O Jezus, hoe vertrouwd en goed 

klinkt mij uw naam in ’t oor, 

als ik van alles scheiden moet 

gaat nog die naam mij voor. 

 

O naam, eeuwige ademtocht, 

een sterveling ben ik, 

als eens mijn eigen adem stokt 

dan draagt mij uw muziek. 

 

Overweging 

 

Zingen: Lied 653: 1, 2, 5 

 

U kennen, uit en tot U leven, 

Verborgene die bij ons zijt, 

zolang ons ’t aanzijn is gegeven, 



de aarde en de aardse tijd, – 

o Christus, die voor ons begin 

en einde zijt, der wereld zin! 

 

Gij zijt het brood van God gegeven, 

de spijze van de eeuwigheid; 

Gij zijt genoeg om van te leven 

voor iedereen en voor altijd. 

Gij voedt ons nog, o hemels brood, 

met leven midden in de dood. 

 

Gij zijt de wijnstok van het leven, 

in duizend ranken uitgebreid, 

het leven, ons in U gegeven, 

draagt goede vruchten op zijn tijd. 

Laat ons uw ranken zijn voorgoed, 

doorstroom ons met uw hartenbloed. 

 

Geloofsbelijdenis gesproken (staande) 

Gebeden voorbeden, stil gebed en Onze Vader 

Collecten: (bij de uitgang) 

 

Zingen: Lied 825: 1, 4, 5 

 

De wereld is van Hem vervuld, 

die ’t kennen gaat te boven, 

wiens heerlijkheid ons is verhuld, 

in vonken licht verstoven. 

Geen mensenoog heeft Hem gezien 

wien elk zijn tempel bouwt, in wien 

onwetend wij geloven. 

 

Hij meet ons tijd en ruimte toe 

genoeg om Hem te vinden. 

Hij kent ons toch, Hij weet toch hoe 

wij tasten in den blinde 

naar Hem, uit wie ons leven is. 

Eens treedt Hij uit de duisternis 

en noemt ons zijn beminden. 



Ja, Hij is elk van ons nabij, 

hoe hemelhoog verheven; 

in Hem bestaan, bewegen wij, 

in Hem is heel ons leven. 

Dat heeft Hij aan het licht gebracht: 

de mensen zijn van zijn geslacht, 

voorgoed met Hem verweven. 

 

Wegzending en zegen 

 

Zingen: Lied 415: 3 

 

Amen, amen, amen! 

Dat wij niet beschamen 

Jezus Christus onze Heer, 

amen, God, uw naam ter eer! 

 

Orgelspel 

 

Collecten bij de uitgang 

 1. Diaconie 

 2. Zuiderkerkgemeente 

 3. Onderhoud gebouwen 


