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INTOCHT 
Welkom door de ouderling 
Orgelspel Psalm 24 
 
1.De aarde en haar volheid zijn 
des Heren koninklijk domein, 
de wereld en die daarin wonen. 
Het land rijst uit de oceaan, 
rivieren breken zich ruim baan 
om Gods volmaakte macht te tonen. 
 
3.God is hem zegenrijk nabij 
in t recht des Heren wandelt hij  
de God des heils zal hem verblijden. 
Een nieuw geslacht gaat op in ´t licht 
en zoekt des Heren aangezicht 
Jacob, het volk dat Hij zal leiden. 
 
Stil gebed 
Bemoediging en Groet 
 
4. Gij poorten, heft uw hoofd omhoog, 
aloude deur, maak wijd uw boog, 
laat uw verheven koning binnen. 
Wie is die vorst zo groot in eer, 
die sterke held? Het is de Heer, 
die alle macht kan overwinnen.  
 
Toelichting thema:  
De zeven werken van Barmhartigheid, de zieken bezoeken. 
 
Kyriëgebed 
 
Antwoord Kyrië: O heer die onze vader zijt 
 



DIENST VAN HET WOORD 
Gebed om de Heilige Geest 
 
Eerste Evangelielezing 
Marcus 2: 2-12 
 

 21 Toen hij enkele dagen later terugkwam in Kafarnaüm, werd bekend dat hij weer 

thuis was. 2Er stroomden zo veel mensen toe dat er zelfs voor de deur geen plaats 

meer was, en hij verkondigde hun Gods boodschap. 

3Er werd ook een verlamde bij hem gebracht, die door vier mensen gedragen 

werd. 4Omdat ze zich niet door de menigte konden wringen, haalden ze een stuk 
van het dak weg boven de plaats waar Jezus zat, en toen ze een opening hadden 

gemaakt, lieten ze de verlamde op zijn draagbed naar beneden zakken. 5Bij het zien 

van hun geloof zei Jezus tegen de verlamde: ‘Vriend, uw zonden worden u 
vergeven.’ 
6Er zaten ook een paar schriftgeleerden tussen de mensen, en die dachten bij 

zichzelf: 7Hoe durft hij dat te zeggen? Hij slaat godslasterlijke taal uit: alleen God 
kan immers zonden vergeven! 8Jezus had meteen door wat ze dachten en dus zei 

hij: ‘Waarom denkt u zoiets? 9Wat is gemakkelijker, tegen een verlamde zeggen: 
“Uw zonden worden u vergeven” of: “Sta op, pak uw bed en loop”? 10Ik zal u laten 

zien dat de Mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven.’ Toen zei 

hij tegen de verlamde: 11‘Ik zeg u, sta op, pak uw bed en ga naar huis.’ 12Meteen 
stond hij op, pakte zijn bed en ging weg; allen die dit zagen, stonden versteld en 

loofden God. ‘Zoiets hebben we nog nooit gezien,’ zeiden ze. 

 
Orgelspel lied 556 
 

1. Alles wat over ons geschreven is 
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen 
alle geboden worden thans voldragen 
alle beproeving van de wildernis. 
 

2. Gods schepping die voor ons gesloten bleef 
ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten, 
die Zoon van David zijt en Man van Smarte, 
Koning der Joden die de dood verdreef. 
 

3. Jezus de haard van uw aanwezigheid 
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken 
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken 
Gij Hogepriester in der eeuwigheid 
 

4. Jezus de haard van uw aanwezigheid 
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken 
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken 
Gij Hogepriester in der eeuwigheid 



 
Tweede Evangelielezing: 
Matteüs 25: 34-40 
 
Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich zeggen: “Jullie zijn door mijn Vader 
gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de 
wereld voor jullie bestemd is. 35Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had 
dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij 
op,  36ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat 
gevangen en jullie kwamen naar mij toe.” 37Dan zullen de rechtvaardigen hem 
antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of 
dorstig en u te drinken gegeven? 38Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en 
opgenomen, u naakt gezien en gekleed? 39Wanneer hebben wij gezien dat u ziek 
was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toe gekomen?” 40En de koning zal hun 
antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de 
onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.”  
 

Psalm 27 Fauré Chr. Koor Jigdaljahu 
 
Uitleg en Verkondiging 
Orgelspel 
 
Dank- en Voorbeden  
Stil gebed en Onze Vader  
 
Slotlied “Toekomst vol van hoop” Chr. Koor Jigdaljahu 
 
Zegen 
 
Antwoord zegen: lied 416: 1 
Ga met God en Hij zal met je zijn, jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen, Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
 


