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Beste bezoek(st)er van deze kerk,  
 
Van harte welkom bij dit moment van bezinning in de veertigdagentijd. De veertigdagentijd is 
traditioneel een tijd van bezinning en inkeer. We bereiden ons voor op Pasen en denken na 
hoe Jezus voor ons is gestorven en opgestaan. Dit is een groot geheim, dat we nooit helemaal 
zullen begrijpen: Jezus’ liefde voor mensen ging tot het uiterste.  
 
Het is fijn dat u er bent om zo samen stil te staan bij de vraag Wie Jezus is. Want Jezus 
was een timmerman, maar Hij vertelde ook over God en deed wonderen. Hij wordt een pro-
feet genoemd, maar Hij laat ook toe dat een vrouw die een slecht leven leidt zijn voeten wast. 
In verschillende Bijbelverhalen zijn de mensen om Jezus heen in verwarring. Hoe kan het dat 
deze man sterker is dan de wind en het water, zonden vergeeft, en zegt dat Hij bij God vandaan 
komt? Wie is Hij toch? Wij gaan op zoek naar antwoorden op deze vraag, en doen dit aan de 
hand van Bijbelteksten die ook al iets laten zien van de weg die Jezus aflegt naar het lijden en 
sterven aan het kruis én zijn opstanding. Het draait daarbij steeds om deze vragen: Wie is Hij 
toch? Wat denken de mensen om Jezus heen? En wat is waar, welke waarheid ontdekken we 
over Jezus? 
 
Door middel van lied, Bijbellezing, gebed en stilte willen we ons toevertrouwen aan Hem.  
 
Ook kinderen zijn welkom. Voor hen is het ‘veertigdagenboekje voor gezinnen’ met het Bijbel-
verhaal, een puzzel en nog meer. 
 

- 22 februari: blz. 4–8 
- 1 maart: blz. 9–12 
- 15 maart: blz. 14–19 
- 22 maart: blz. 20–25 
- 29 maart: blz. 26–31 

 
Wij wensen u en jullie gezegende diensten toe.  
 
Namens het team van voorgangers, 
 
Ds. Lydia Veerman en ds. Joren IJzerman 

 
  



  

WOENSDAG 22 FEBRUARI 
1‘HIJ IS TOCH DIE TIMMERMAN?’1 

~ 
Voorganger: Ds. Piet Rozeboom 
Organist: Dhr. Frank Borsboom 

M.m.v. Mw. Margreet Rozeboom 
 

Orgelspel 
 
Welkom – Groet 
 
Psalmgebed: Psalm 103 
 
Zingen: vers 1 

3. Zegen, mijn ziel, de grote naam des HEREN, 
laat al wat binnen in mij is Hem eren, 
vergeet niet hoe zijn liefd' u heeft geleid, 
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, 
die u geneest, die uit het graf uw leven 
verlost en kroont met goedertierenheid. 

 
Lezen: vers 5–7 
5Hij overlaadt u met schoonheid en geluk, 
uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar. 
6De HEER doet wat rechtvaardig is, 
Hij verschaft recht aan de verdrukten. 
7Hij maakte aan Mozes zijn wegen bekend, 
aan het volk van Israël zijn daden. 
 
Zingen: vers 3 

3. Hij is een God van liefde en genade, 
barmhartigheid en goedheid zijn de daden 
van Hem die niet voor altijd met ons twist, 
die ons niet doet naar alles wat wij deden, 
ons niet naar onze ongerechtigheden 
vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist. 

 
Lezen: vers 11–20 
11Zoals de hoge hemel de aarde overspant, 

 
De kinderen kunnen meedoen in het veertigdagenboekje voor gezinnen, blz. 4–8. 



  

zo welft zich zijn trouw over wie Hem vrezen. 
12Zo ver als het oosten is van het westen, 
zo ver heeft Hij onze zonden van ons verwijderd. 
13Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, 
zo ontfermt zich de HEER over wie Hem vrezen. 
14Want Hij weet waarvan wij gemaakt zijn, 
Hij vergeet niet dat wij uit stof zijn gevormd. 
15De mens – zijn dagen zijn als het gras, 
hij is als een bloem die bloeit op het veld 
16en verdwijnt zodra de wind hem verzengt; 
de plek waar hij stond, kent hem niet meer. 
17Maar de HEER is trouw aan wie Hem vrezen, 
van eeuwigheid tot eeuwigheid. 
Hij doet recht aan de kinderen en kleinkinderen 
18van wie zich houdt aan zijn verbond 
en naar zijn geboden leeft. 
19De HEER heeft in de hemel zijn troon gevestigd, 
als koning heerst Hij over alles. 
20Prijs de HEER, u die zijn boden bent, 
sterke helden die doen wat Hij zegt, 
gehoorzaam aan het woord dat Hij spreekt. 
 
Zingen: vers 9  

9. Laat heel het machtig koninkrijk des HEREN 
zijn grote naam, zijn grote daden eren. 
Komt allen tot de lof des HEREN saam. 
Lof zij den HEER in hemel en op aarde, 
die aan zijn volk zijn liefde openbaarde, 
en zegen gij, mijn ziel, zijn grote naam. 

 
Lezen uit de Bijbel: Marcus 6 vers 1–6 
1Hij vertrok weer en ging naar zijn vaderstad, gevolgd door zijn leerlingen. 2Toen de sabbat 
was aangebroken, gaf Hij onderricht in de synagoge, en vele toehoorders waren stomverbaasd 
en zeiden: ‘Waar haalt Hij dat allemaal vandaan? Wat is dat voor wijsheid die Hem gegeven 
is? En dan die wonderen die zijn handen tot stand brengen! 3Hij is toch die timmerman, de 
zoon van Maria en de broer van Jakobus en Joses en Judas en Simon? En wonen zijn zussen 
niet hier bij ons?’ En ze namen aanstoot aan Hem. 4Jezus zei tegen hen: ‘Een profeet wordt 
overal erkend behalve in zijn vaderstad, onder zijn verwanten en huisgenoten.’ 5Hij kon daar 
geen enkel wonder doen, behalve dat Hij een paar zieken de handen oplegde en hen ge-
nas. 6Hij stond verbaasd over hun ongeloof. 
 



  

Stilte 
 
Muzikale meditatie 
 
Zingen: NLB 941 vers 1, 2 en 4 
 

 
 

2. Gij maakt mij steeds meer vreemdeling. 
Ontvreemdt Ge mij dan, ding voor ding, 
al 't oude en vertrouwde? 
O blinde schrik, - 
mijn God, mag ik 
niet eens mijzelf behouden? 

 
4. Spreek Gij dan in mijn hart en zeg, 

dat het zo goed is, dat die weg 
ook door uw Zoon gegaan is, 
en dat uw land 
naar alle kant 
niet ver bij mij vandaan is. 
 

Gebed 
 
Zingen: Gezang 393 vers 1, 2, 3 en 4 

1. De dag, door uwe gunst ontvangen, 
is weer voorbij, de nacht genaakt; 
en dankbaar klinken onze zangen 



  

tot U, die 't licht en 't duister maakt. 
 

2. Die dan, als onze beden zwijgen, 
als hier het daglicht onderduikt, 
weer nieuwe zangen op doet stijgen, 
ginds waar de nieuwe dag onluikt. 

 
3. Zodat de dank, U toegezonden, 

op aard nooit onderbroken wordt, 
maar steeds opnieuw door mensenmonden 
gezongen en gesproken wordt. 
 

4. Voorwaar, de aarde zal getuigen 
van U, die thans en eeuwig zijt, 
tot al uw schepselen zich buigen 
voor uwe liefd' en majesteit. 
 

Zegenbede 
 
Orgelspel 
 
 
 

~ 
Om over na te denken: 

Vele toehoorders in de synagoge waren stomverbaasd.  
Wat verbaast u nog steeds over Jezus? 

~ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

WOENSDAG 1 MAART  
2‘WIE IS HIJ, DAT DE WIND EN HET WATER HEM GEHOORZAMEN?’2 

~ 
Voorganger: Ds. Pieter van der Ende 

Organist: Dhr. Vincent van Delft 
 
Orgelspel 
 
Welkom – Groet 
 
Psalmgebed: Psalm 25 
 
Zingen: vers 1 en 2 

1. HEER, ik hef mijn hart en handen 
op tot U, beslecht mijn zaak. 
Weer van mij de smaad en schande 
van mijns vijands leedvermaak. 
Ja, zij worden zeer beschaamd 
die de goede trouw verachten, 
maar wie uw gebod beaamt, 
mag gelovig U verwachten. 

 
2. HERE, maak mij uwe wegen 

door uw Woord en Geest bekend; 
leer mij, hoe die zijn gelegen 
en waarheen G'uw treden wendt; 
leid mij in uw rechte leer, 
laat mij trouw uw wet betrachten, 
want Gij zijt mijn heil, o Heer, 
'k blijf U al den dag verwachten. 

 
Lezen: vers 6–20 (Bijbel in Gewone Taal) 
6U bent altijd goed geweest voor uw volk. 
Wees dan nu ook goed voor mij. 
7Toen ik jong was, 
heb ik veel verkeerd gedaan. 
Heer, vergeet het! 
Denk daar niet meer aan. 
U bent toch goed en trouw? 

 
De kinderen kunnen meedoen in het veertigdagenboekje voor gezinnen, blz. 9–12. 



  

8De Heer is goed en eerlijk, 
hij leert slechte mensen om goed te leven. 
9Hij wijst ook de goede weg 
aan mensen die op hem vertrouwen. 
Hij zegt hun wat ze moeten doen. 
10De Heer is altijd goed en trouw 
voor mensen die hem gehoorzaam zijn. 
11Ik weet hoe goed u bent, Heer. 
Vergeef me mijn zonden, 
hoe groot die ook zijn! 
12De Heer wijst de goede weg 
aan mensen die hem trouw zijn. 
Hij zegt hun hoe ze moeten leven. 
13Dan worden ze gelukkig, 
en hun kinderen zullen in vrede leven. 
14De Heer is dichtbij voor mensen die hem trouw zijn. 
Hij geeft hun zijn wetten en regels. 
15Heer, ik denk steeds aan u, 
want u redt mij van mijn vijanden. 
16Kom bij me en laat me uw liefde zien, 
want ik ben ongelukkig en alleen. 
17Ik word steeds banger, 
bevrijd me uit de ellende! 
18Zie hoe moeilijk ik het heb, 
en vergeef me al mijn zonden. 
19Zie hoeveel vijanden ik heb, 
zie hoe ze mij haten en bedreigen. 
20Bescherm mij en red mij! 
Bij u zoek ik hulp, 
laat me niet alleen. 
 
Zingen: vers 8 (De Nieuwe Psalmberijming) 

8. Laat oprechtheid mij bewaren; 
geef mij leven in uw licht. 
Ondanks dreigende gevaren 
is mijn hoop op U gericht. 
HEER op wie mijn hart vertrouwt, 
God in wie ik ben geborgen, 
maak het volk waarvan U houdt 
vrij van lijden en van zorgen. 
 



  

Lezing uit de Bijbel: Marcus 4 vers 35–41 
35Aan het eind van die dag, toen het avond was geworden, zei Hij tegen hen: ‘Laten we het 
meer oversteken.’ 36Ze lieten de menigte achter en namen Hem mee in de boot waarin Hij al 
zat, en voeren samen met de andere boten het meer op. 37Er stak een hevige storm op en de 
golven beukten tegen de boot, zodat die vol water kwam te staan. 38Maar Hij lag achter in de 
boot op een kussen te slapen. Ze maakten Hem wakker en riepen: ‘Meester, kan het U niet 
schelen dat we vergaan?’ 39Toen Hij wakker geworden was, sprak Hij de wind bestraffend toe 
en zei tegen het water: ‘Zwijg! Wees stil!’ De wind ging liggen en het water kwam helemaal 
tot rust. 40Hij zei tegen hen: ‘Waarom zijn jullie zo angstig? Geloven jullie nog steeds niet?’ 41Ze 
werden bevangen door grote schrik en zeiden tegen elkaar: ‘Wie is Hij toch, dat zelfs de wind 
en het water Hem gehoorzamen?’ 
 
Stilte 
 
Muzikale meditatie  
 
Zingen: NLB 935 vers 1, 2 en 3 

1. Je hoeft niet bang te zijn, al gaat de storm tekeer,  
leg maar gewoon je hand, in die van onze Heer.  

 
2. Je hoeft niet bang te zijn, als oorlog komt of pijn.  

De Heer zal als een muur, rondom je leven zijn.  
 

3. Je hoeft niet bang te zijn, al gaan de lichten uit.  
God is er en Hij blijft, als jij je ogen sluit. 

 
Gebed 
 
Zingen: Gezang 390 vers 1, 2 en 3 

1. 'k Wil U, o God, mijn dank betalen, 
U prijzen in mijn avondlied. 
Het zonlicht moge nederdalen, 
maar Gij, mijn licht, begeeft mij niet. 
Gij woudt mij met uw gunst omringen, 
meer dan een vader zorgdet Gij, 
Gij, milde bron van zegeningen: 
zulk een ontfermer waart Gij mij. 
 

2. Uw trouwe zorg wou mij bewaren, 
uw hand heeft mij gevoed, geleid; 
Gij waart nabij in mijn bezwaren, 



  

nabij in elke moeilijkheid. 
Deez' avond roept mij na mijn zorgen 
tot rust voor lichaam en voor geest. 
Heb dank, reeds van de vroege morgen 
zijt Gij mijn heil en hulp geweest. 

 
3. Ik weet, aan wie ik mij vertrouwe, 

al wisselen ook dag en nacht. 
Ik ken de rots waarop ik bouwe: 
hij feilt niet, die uw heil verwacht. 
Eens aan de avond van mijn leven 
breng ik, van zorg en strijden moe, 
voor elke dag, mij hier gegeven, 
U hoger, reiner loflied toe. 
 

Zegenbede 
 
Orgelspel 
 
 
 

~ 
Om over na te denken: 

In welke storm in uw leven heeft Jezus rust gebracht? 
~ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volgende week, woensdag 8 maart, is het biddag; dan is er geen vesper in de Grote Kerk. 
Er is wel een dienst in de Immanuëlkerk, waarin ds. Lydia Veerman zal voorgaan. 



  

WOENSDAG 15 MAART 
3‘WIE IS HIJ, DAT HIJ DE ZONDEN VAN MENSEN VERGEEFT?’3 

~ 
Voorganger: ds. Arnold Vroomans 

Organist: Dhr. Frank Borsboom 
M.m.v. Dhr. Marc van Starkenburg 

 
Orgelspel 
 
Welkom – Groet 
 
Psalmgebed: Psalm 95  
 
Zingen: vers 1 (De Nieuwe Psalmberijming) 

1. Zing blij een loflied voor de HEER, 
verschijn voor Hem en breng Hem eer; 
bejubel Hem in je gezangen. 
Laat Hij, de rots van het behoud, 
nu van het volk dat op Hem bouwt 
een dankbaar eerbetoon ontvangen. 

 
Lezen: vers 3–5 
3De HEER is een machtige God, 
een machtige koning, boven alle goden verheven. 
4Hij houdt in zijn hand de diepten der aarde, 
de toppen van de bergen behoren hem toe, 
5van hem is de zee, door hem gemaakt, 
en ook het droge, door zijn handen gevormd. 
 
Zingen: vers 3 (De Nieuwe Psalmberijming) 

3. Kom in Gods huis en buig je neer 
voor onze schepper, voor de HEER; 
Hij wilde zich met ons verbinden. 
Hij gaat ons als een herder voor, 
weidt ons als schapen in zijn spoor, 
leert ons zijn goede wegen vinden. 

 
Lezen: vers 7b–9 
Luister vandaag naar zijn stem:  

 
De kinderen kunnen meedoen in het veertigdagenboekje voor gezinnen, blz. 14–19. 



  

8‘Wees niet koppig als bij Meriba, 
als die dag bij Massa, in de woestijn,  
9toen jullie voorouders mij op de proef stelden, 
mij tartten, al hadden ze mijn daden gezien. 
 
Zingen: vers 5 (De Nieuwe Psalmberijming) 

5. Je ouders met hun harde hart 
hebben Mij veertig jaar getart; 
niets kon Ik meer met hen beginnen. 
Beledigd heb Ik toen bepaald: 
‘Wie koppig van mijn weg afdwaalt, 
komt het beloofde land niet binnen.’ 

 
Lezen uit de bijbel: Lukas 7 vers 36–50 
36Een van de farizeeën nodigde Hem uit om te komen eten, en toen Hij het huis van de fari-
zeeër was binnengegaan, ging Hij aanliggen voor de maaltijd. 37Een vrouw die in de stad be-
kendstond als zondares had gehoord dat Hij bij de farizeeër thuis zou eten, en ze ging naar het 
huis met een albasten flesje met geurige olie. 38Ze ging achter Jezus staan, aan zijn voeten-
einde; ze huilde en zijn voeten werden nat door haar tranen. Ze droogde ze met haar haar, 
kuste ze en zalfde ze met de olie. 39Toen de farizeeër die Hem had uitgenodigd dit zag, zei hij 
bij zichzelf: Als Hij een profeet was, zou Hij weten wie de vrouw is die Hem aanraakt, dat ze 
een zondares is. 40Maar Jezus zei tegen hem: ‘Simon, Ik heb je iets te zeggen.’ ‘Meester, 
spreek!’ zei hij. 41‘Er was eens een geldschieter die twee schuldenaars had: de een was hem 
vijfhonderd denarie schuldig, de ander vijftig. 42Omdat ze het geld niet konden terugbetalen, 
schold hij beiden hun schuld kwijt. Wie van de twee zal hem de meeste liefde betonen?’ 43Si-
mon antwoordde: ‘Ik veronderstel degene aan wie hij het grootste bedrag heeft kwijtgeschol-
den.’ Hij zei tegen hem: ‘Dat is juist geoordeeld.’ 44Toen draaide Hij zich om naar de vrouw en 
vroeg aan Simon: ‘Zie je deze vrouw? Ik ben in jouw huis te gast, en je hebt Me geen water 
voor mijn voeten gegeven; maar zij heeft met haar tranen mijn voeten natgemaakt en ze met 
haar haar afgedroogd. 45Jij hebt Me niet begroet met een kus; maar zij heeft, sinds Ik hier 
binnenkwam, onophoudelijk mijn voeten gekust. 46Jij hebt mijn hoofd niet met olie gezalfd; 
maar zij heeft met geurige olie mijn voeten gezalfd. 47Daarom zeg Ik je: haar zonden zijn haar 
vergeven, al waren het er vele, want ze heeft veel liefde betoond; maar wie weinig wordt 
vergeven, betoont ook weinig liefde.’ 48Toen zei Hij tegen haar: ‘Uw zonden zijn u verge-
ven.’ 49De andere gasten dachten bij zichzelf: Wie is Hij, dat Hij zelfs zonden vergeeft? 50Hij zei 
tegen de vrouw: ‘Uw geloof heeft u gered; ga in vrede.’ 
 
Stilte 
 
Muzikale meditatie  
 



  

Zingen: NLB 887 vers 1, 2 en 3 
 

 
 

2. Ik ben het die u helen zal. 
Ik ben het die u helen zal. 
Ik ben het die u helen zal. 

 
3. Op U vertrouw ik, goede God. 

Op U vertrouw ik goede God,  
Op U vertrouw ik goede God. 

 
Gebed 
 
Zingen: NLB 939 vers 1, 2 en 3 

1. Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,  
stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij.  
Door golven heen, door storm en nacht,  
leidt mij Uw hand, U blijft nabij.  
Uw vrede diep, Uw liefde groot,  
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.  
Mijn vaste rots, mijn fundament,  
U bent de grond waarop ik sta.  

 
2. U werd een mens, U daalde neer,  

in onze pijn en schuld en strijd.  
U droeg de last, verrezen Heer,  
die ons van elke vloek bevrijdt.  
U sloeg de zonden aan het kruis  
en brengt ons bij de Vader thuis,  
want door Uw bloed, Uw levenskracht,  
komen wij vrij voor God te staan.  

 



  

3. Van eerste kreet tot laatste zucht,  
leef ik in U, en U in mij.  
Geen boze macht, geen kwaad gerucht,  
niets is er dat mij van U scheidt.  
Want U regeert, U overwint,  
U neemt mij aan, ik ben Gods kind.  
Totdat U komt, mij roept voorgoed,  
bent U het doel van mijn bestaan. 

 
Zegenbede 
 
Orgelspel 
 
 
 

~ 
Om over na te denken:  

Hoe zou u het vinden wanneer Jezus tegen u zegt:  
‘Jouw zonden zijn je vergeven?’ 

~ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

WOENSDAG 22 MAART  
 4‘HOE KAN HIJ ZEGGEN DAT HIJ UIT DE HEMEL KOMT?’4 

~ 
Voorganger: ds. Lydia Veerman 

Organist: Ronald van Delft 
 
Orgelspel 
 
Welkom – Groet 
 
Psalmgebed: Psalm 34 
 
Zingen: vers 1 (De Nieuwe Psalmberijming) 

1. Er gaat geen dag voorbij 
dat ik niet dankbaar voor God zing.  
Kom, deel in mijn verwondering, 
want machtig groot is Hij. 
Ik was op zoek naar Hem,  
riep tot Hem in een zware tijd. 
Hij heeft mij van mijn angst bevrijd. 
Mijn dank geef ik nu stem. 
 

Lezen: vers 5–8 
5Ik zocht de HEER en Hij gaf antwoord, 
Hij heeft mij van alle angst bevrijd. 
6Wie naar Hem opzien, stralen van vreugde, 
schaamte zal hun gezicht niet kleuren. 
7In mijn verdrukking riep ik tot de HEER, 
Hij heeft geluisterd en mij uit de nood gered. 
8De engel van de HEER waakt 
over wie Hem vrezen, en bevrijdt hen. 
 
Zingen: vers 4 

Komt nader, ziet en proeft, 
opdat men smake naar waardij 
des Heeren goedheid. Zalig hij 
die veilig bij Hem toeft. 
Die thuis hoort in Gods kring, 
dient met ontzag zijn hoog bewind. 

 
De kinderen kunnen meedoen in het veertigdagenboekje voor gezinnen, blz. 20–25. 



  

Zelfs waar de leeuw geen voedsel vindt 
wacht u verzadiging. 
 

Lezen: vers 12–22 
12Kom, kinderen, luister naar mij, 
ik leer je ontzag voor de HEER. 
13Hebben jullie het leven lief, 
wil je goede jaren genieten? 
14Behoed dan je tong voor het kwaad, 
je lippen voor woorden van bedrog. 
15Mijd het kwade, doe wat goed is, 
streef naar vrede, jaag die na. 
16Het oog van de HEER rust op de rechtvaardigen, 
zijn oor luistert naar hun hulpgeroep. 
17Toornig ziet de HEER wie kwaad doen aan, 
Hij wist hun namen op aarde uit. 
18De HEER hoort de kreten van de rechtvaardigen, 
Hij bevrijdt hen uit de nood. 
19Gebroken mensen is de HEER nabij, 
Hij redt wie zwaar wordt getroffen. 
20Al blijft de rechtvaardige niets bespaard, 
de HEER zal hem steeds weer bevrijden. 
21Hij waakt zelfs over zijn beenderen, 
niet één ervan wordt verbrijzeld. 
22Een slecht mens komt om door eigen kwaad, 
wie een rechtvaardige haat zal boeten. 
 
Zingen: vers 9 

De Heer verlost en spaart 
het leven van wie Hem bemint. 
Al wie bij God zijn toevlucht vindt 
wordt schuldeloos verklaard. 

 
Lezen uit de Bijbel: Johannes 6 vers 25–51 
25Ze vonden Hem aan de overkant van het meer en vroegen: ‘Rabbi, wanneer bent U hier 
gekomen?’ 26Jezus zei: ‘Werkelijk, Ik verzeker u, u zoekt Me niet omdat u tekenen hebt gezien, 
maar omdat u brood gegeten hebt en verzadigd bent. 27U moet geen moeite doen voor voed-
sel dat vergaat, maar voor voedsel dat blijft en eeuwig leven geeft; de Mensenzoon zal het u 
geven, want de Vader, God zelf, heeft Hem die volmacht gegeven.’ 28Ze vroegen: ‘Wat moeten 
we doen? Hoe doen we wat God wil?’ 29‘Dit moet u voor God doen: geloven in Hem die Hij 
gezonden heeft,’ antwoordde Jezus.30Toen vroegen ze: ‘Welk teken kunt U dan verrichten? 



  

Als we iets zien zullen we in U geloven. Wat kunt U doen? 31Onze voorouders hebben immers 
manna in de woestijn gegeten, zoals geschreven staat: “Brood uit de hemel heeft hij hun te 
eten gegeven.”’ 32Maar Jezus zei: ‘Werkelijk, Ik verzeker u, niet Mozes heeft u het brood uit 
de hemel gegeven, maar mijn Vader; Hij geeft u het ware brood uit de hemel. 33Het brood van 
God is het brood dat neerdaalt uit de hemel en dat leven geeft aan de wereld.’ 34Geef ons 
altijd dat brood, Heer!’ zeiden ze toen. 35‘Ik ben het brood dat leven geeft,’ zei Jezus. ‘Wie bij 
Mij komt zal geen honger meer hebben, en wie in Mij gelooft zal nooit meer dorst hebben. 
36Maar Ik heb u al gezegd dat u niet gelooft, ook al hebt u Me gezien. 37Iedereen die de Vader 
Mij geeft zal bij Mij komen, en wie bij Mij komt zal Ik niet wegsturen, 38want Ik ben niet uit de 
hemel neergedaald om te doen wat Ik zelf wil, maar om te doen wat Hij wil die Mij gezonden 
heeft. 39Dit is de wil van Hem die Mij gezonden heeft: dat Ik niemand van wie Hij Mij gegeven 
heeft verloren laat gaan, maar dat Ik hen allen laat opstaan op de laatste dag. 40Dit wil mijn 
Vader: dat iedereen die de Zoon ziet en in Hem gelooft, eeuwig leven heeft, en dat Ik hen op 
de laatste dag laat opstaan.’41De Joden begonnen te protesteren omdat Hij zei dat Hij het 
brood was dat uit de hemel was neergedaald. 42‘Dat is toch Jezus, de zoon van Jozef? We 
weten toch wie zijn vader en moeder zijn? Hoe kan Hij dan zeggen dat Hij uit de hemel is 
neergedaald?’ 43Jezus zei: ‘Houd op met protesteren. 44Niemand kan bij Mij komen tenzij de 
Vader, die Mij gezonden heeft, hem bij Me brengt, en Ik zal hem op de laatste dag laten op-
staan. 45Het staat geschreven in de Profeten: “Zij zullen allemaal door God onderricht wor-
den.” Iedereen die naar de Vader luistert en van Hem leert, komt bij Mij. 46Niet dat iemand 
ooit de Vader gezien heeft – alleen Hij die van God komt, heeft Hem gezien. 47Werkelijk, Ik 
verzeker u, wie gelooft, heeft eeuwig leven. 48Ik ben het brood dat leven geeft. 49Uw voorou-
ders hebben in de woestijn manna gegeten en toch zijn zij gestorven. 50Maar dit is het brood 
dat uit de hemel is neergedaald; wie dit eet sterft niet. 51Ik ben het levende brood dat uit de 
hemel is neergedaald; wanneer iemand dit brood eet zal hij eeuwig leven. En het brood dat Ik 
zal geven voor het leven van de wereld, is mijn lichaam.’ 
 
Stilte 
 
Muzikale meditatie 
 
Lied: NLB 653 vers 1, 2 en 7 

1. 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. 

 
2. 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. 

 
7. Christus, ons van God gegeven,  

Gij tot in alle eeuwigheid, 
de weg, de waarheid en het leven, 
Gij zijt de zin van alle tijd. 
Vervul van dit geheimenis, 
Uw kerk die in de wereld is. 

 
Gebed 
 
Lied: NLB 512 vers 1, 2, 3, 4, en 7 

1. O Jezus, hoe vertrouwd en goed 
 klinkt mij uw naam in 't oor, 
 uw naam die mij geloven doet: 
 Gij gaat mij reddend voor; 
 

2. uw naam die onze wonden heelt 
 en ons met manna spijst, 
 die onze dood en zonde deelt 
 en onze vrees verdrijft. 
 

3. Mijn herder en mijn held, mijn vriend, 
 mijn koning en profeet, 
 mijn priester die mijn schuld ontbindt, 
 mijn weg waarop ik treed; 
 

4. 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. 
 

7. O naam, eeuwige ademtocht, 
 een sterveling ben ik, 
 als eens mijn eigen adem stokt 
 dan draagt mij uw muziek. 
 
Zegenbede 



  

 
Orgelspel 
 
 
 

~ 
Om over na te denken… 

Jezus zegt dat we geen moeite moeten doen voor voedsel dat vergaat, 
maar voor het voedsel dat eeuwig leven geeft. 

Waar doet u de meeste moeite voor? 
~ 

  



  

WOENSDAG 29 MAART 
5‘WIE ZEGGEN DE MENSEN DAT IK BEN?’5 

~ 
Voorganger: Dhr. Arie Ravensbergen 

Organist: Dhr. Vincent van Delft 
 
Orgelspel 
 
Welkom – Groet 
 
Psalmgebed: Psalm 62 
 
Zingen: vers 1 

1. Mijn ziel is stil tot God mijn Heer, 
van Hem verwacht ik altijd weer 
mijn heil, - op Hem toch kan ik bouwen. 
Ik wankel niet, want Hij staat vast: 
mijn toevlucht, als het water wast, 
mijn rots, mijn enige vertrouwen. 

 
Lezen: vers 4–7 
4Hoe lang nog vallen jullie aan op één man 
en bedreigen jullie hem met de dood? 
Hij is als een muur die omvalt, 
als een wal die op instorten staat. 
5Zij willen hem van zijn hoogte storten, 
de leugen is hun lust en hun leven, 
een zegenwens ligt op hun lippen, 
maar in hun hart verbergt zich een vloek. sela 
6Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen, 
van Hem blijf ik alles verwachten. 
7Hij alleen is mijn rots en mijn redding, 
mijn burcht, ik zal niet wankelen. 
 
Zingen: vers 5 

5. Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots, 
mijn naam rust in de schutse Gods. 
O volk, uw God laat u niet vallen. 
Als gij voor Hem uw hart uitstort, 

 
De kinderen kunnen meedoen in het veertigdagenboekje voor gezinnen, blz. 26–31. 



  

vertrouw dat gij gezegend wordt: 
God is een schuilplaats voor ons allen. 

 
Lezen: vers 10–11 
10Niets dan lucht zijn de kinderen van Adam, 
niets dan een leugen de mensenkinderen, 
in de weegschaal gaan zij omhoog, 
samen zijn zij lichter dan lucht. 
11Vertrouw niet op geweld, 
op iets vluchtigs als geroofd bezit, 
ook al groeien geld en goed, 
houd je hart ervan vrij. 
 
Zingen: vers 7 

7. God stelde eens voor al zijn woord, 
tot tweemaal toe heb ik 't gehoord, - 
nu weet ik, dat Hij alle macht heeft. 
Maar ook dat Gij genadig zijt, 
o Heere, die uw volk bevrijdt 
en elk vergeldt wat hij betracht heeft. 

 
Lezen uit de Bijbel: Matteüs 16 vers 13–21 
13Toen Jezus in het gebied van Caesarea Filippi kwam, vroeg Hij zijn leerlingen: ‘Wie zeggen de 
mensen dat de Mensenzoon is?’ 14Ze antwoordden: ‘Sommigen zeggen Johannes de Doper, 
anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de andere profeten.’ 15Toen vroeg Hij hun: ‘En 
jullie, wie zeggen jullie dat Ik ben?’ 16‘U bent de messias, de Zoon van de levende God,’ ant-
woordde Simon Petrus. 17Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Gelukkig ben je, Simon Barjona, want 
dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. 
18En Ik zeg je: jij bent Petrus, en op die rots zal Ik mijn kerk bouwen; de poorten van het do-
denrijk zullen haar niet overweldigen. 19Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel 
geven; alles wat je op aarde bindend verklaart zal ook in de hemel bindend zijn, en alles wat 
je op aarde ontbindt zal ook in de hemel ontbonden zijn.’ 20Daarop verbood Hij de leerlingen 
ook maar tegen iemand te zeggen dat Hij de messias was.21Vanaf die tijd begon Jezus zijn 
leerlingen duidelijk te maken dat Hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden 
door toedoen van de oudsten, de hogepriesters en de schriftgeleerden, en dat Hij gedood zou 
worden, maar op de derde dag uit de dood zou worden opgewekt. 
 
Stilte 
 
Muzikale meditatie 
 



  

Lied: Gezang 440 vers 1, 2, 3 en 4 
1. Ik heb de vaste grond gevonden, 

 waarin mijn anker eeuwig hecht: 
 de dood van Christus voor de zonden, 
 van eeuwigheid als grond gelegd. 
 Die grond zal onverwrikt bestaan, 
 als aarde en hemel ondergaan. 
 

2. Het is het eeuwige erbarmen, 
 dat mijn besef te boven gaat, 
 het zijn de liefdevolle armen, 
 het is zijn hart, dat openstaat. 
 Hij noodt de zondaar, Hij vergeeft 
 die Hem het hart gebroken heeft. 
 

3. O afgrond, waarin alle zonden 
 verzinken en niet meer bestaan! 
 O diep geheim van Christus' wonden, 
 het oordeel is te niet gedaan! 
 O Heer, uw bloed roept voor altijd: 
 barmhartigheid, barmhartigheid! 
 

4. Daarop wil ik gelovig bouwen, 
 getroost, wat mij ook wedervaart; 
 mij aan Gods vaderhart vertrouwen, 
 wanneer mijn zonde mij bezwaart. 
 Steeds vind ik daar opnieuw bereid 
 oneindige barmhartigheid. 
 
Gebed 
 
Lied: NLB 239 : 1, 2, 3, 6 en 7 

1. O Christus die de zonne zijt 
 der hemelse gerechtigheid, 
 begroet ons met uw dageraad, 
 nu hier het daglicht ondergaat. 
 

2. Behoed ons Heer in deze nacht, 
 houd over ons getrouw de wacht, 
 bewaar ons voor verdriet en pijn, 
 wil altijd onze Vader zijn. 



  

 
3. Wanneer de slaap ons weerloos maakt, 

 houd Gij ons lichaam wel bewaakt, 
 dek met uw vleug'len al wat leeft, 
 o Geest, die boven de afgrond zweeft. 
 

6. Zie Heer hoe wij gevangen zijn, 
 in onze moeiten, onze pijn, 
 sta in het duister ons terzij, 
 troost onze ziel en maak ons vrij. 
 

7. O Vader, dat uw liefd' ons blijk', 
 o Zoon, maak ons uw beeld gelijk, 
 o Geest, zend uwe troost ons neer, 
 Drieënig God, U zij al de eer! 
 
Zegenbede 
 
Orgelspel 
 
 
 

~ 
Om over na te denken: 

Er leven allerlei ideeën over wie Jezus is; 
dat is nu niet anders dan tijdens zijn leven. 

Wie is Jezus voor u? 
~ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volgende week, woensdag 5 april, is in de Grote Kerk een viering waarin het Lijdensevangelie 

wordt gelezen. Hierbij zal ds. Joren IJzerman voorgaan. 


