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Zondag 15 maart 2020 
 
Thema: de tweede aankondiging van het lijden 
 
Voorganger: Ds. S.J. van der Vlies 
Organist: Peter Maat:  

 
Inleidend orgelspel 
 
Instrumentaal nummer The psalm project 22 
https://www.youtube.com/watch?v=TPi9eobNgug 
 
Gezang 575 (NLB) 1, 6 
1. Jezus, leven van ons leven, 
Jezus, dood van onze dood, 
Gij hebt U voor ons gegeven, 
Gij neemt op U angst en nood, 
Gij moet sterven aan uw lijden 
om ons leven te bevrijden. 
Duizend, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer. 

6. Dank zij U, o Heer des levens, 
die de dood zijt doorgegaan, 
die Uzelf ons hebt gegeven 
ons in alles bijgestaan, 
dank voor wat Gij hebt geleden, 
in uw kruis is onze vrede. 
Voor uw angst en diepe pijn 
wil ik eeuwig dankbaar zijn. 

 
Lied 119 : 1 (ELB 119) 
1. Liefde was het, onuitputt'lijk,  
liefd' en goedheid, eind'loos groot.  
Toen de Levensvorst op aarde  
tot ons heil zijn bloed vergoot.  
Komt, laat ons zijn liefde prijzen  
God geeft vreugd' en dankensstof.  
Eenmaal zingen wij voor eeuwig  
in de hemel zijnen lof. 
 
Welkom 
 
Stil gebed  
 
Votum en groet 
 
Lied 119 : 1 (ELB 119) 
2. Rijd als Heerser door de velden,  
Jezus in uw grote kracht.  
Niets, niets kan U tegenhouden,  
zelfs de hel niet met haar macht.  
Voor uw naam, zo groot en heerlijk  
zinkt de vijand weg in 't niet.  
Heel de schepping, Heer, zal beven,  
als zij U, haar Koning, ziet. 
 
Gebed en verootmoediging 
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Lied 224 (ELB) 
God wijst mij een weg, 
als ik zelf geen uitkomst zie. 
Langs wegen die geen mens bedenkt,  
maakt Hij mij zijn wil bekend. 
Hij geeft elke dag, 
nieuwe liefde, nieuwe kracht. 
Als ik mijn hand in Zijn hand  leg,  
wijst Hij mij de weg, 
wijst Hij mij de weg. 
 
Al moet ik door de wildernis, 
Hij leidt mij. 
Hij toont mij een rivier in de woestijn. 

Alles zal ooit vergaan 
Maar Zijn liefde blijft bestaan 
en Hij maakt iets heel nieuws vandaag.  
 
God wijst mij een weg, 
als ik zelf geen uitkomst zie. 
Langs wegen die geen mens bedenkt,  
maakt Hij mij zijn wil bekend. 
Hij geeft elke dag, 
nieuwe liefde, nieuwe kracht. 
Als ik mijn hand in Zijn hand  leg,  
wijst Hij mij de weg, 
wijst Hij mij de weg. 

 
Genadeverkondiging 
 
Lied 556: 1, 2 (NLB)  
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. 

Gebed om de opening van het woord 
 
Maandtekst 
Psalm 119 : 105 Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. 
 

Kinderlied 262 (ELB)  
Uw woord is een lamp voor mijn voet 
en een licht op mijn pad. 
Uw woord is een lamp voor mijn voet 
en een licht op mijn pad. 
Uw woord is een lamp, 
Uw woord is een licht, 
Uw woord is een lamp voor mijn voet 
en een licht op mijn pad.  2x
 
Mededelingen 
 
In Memoriam Dhr. L. van Rijn 
 
Collecte 

• Voedselbank Koningskerk 
• Koningskerk 
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Bijbellezingen 
Marcus 1: 1, 14, 15 
1 Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God.  
14 Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea, waar hij Gods goede nieuws verkondigde. 
15 Dit was wat hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof 
aan dit goede nieuws.’ 
 
Marcus 8: 27-34;  
27 Jezus vertrok met zijn leerlingen naar de dorpen in de buurt van Caesarea Filippi. Onderweg vroeg hij aan 
zijn leerlingen: ‘Wie zeggen de mensen dat ik ben?’ 28 Ze antwoordden: ‘Johannes de Doper, en anderen 
zeggen Elia, en weer anderen zeggen dat u een van de profeten bent.’ 29 Toen vroeg hij hun: ‘En wie ben ik 
volgens jullie?’ Petrus antwoordde: ‘U bent de Messias.’ 30 Hij verbood hun op strenge toon om met iemand 
hierover te spreken. 
31 Hij begon hun te leren dat de Mensenzoon veel zou moeten lijden en door de oudsten van het volk, de 
hogepriesters en de Schriftgeleerden verworpen zou worden, en dat hij gedood zou worden, maar drie dagen 
later zou opstaan; 32 hij sprak hierover in alle openheid. Toen nam Petrus hem apart en begon hem fel terecht 
te wijzen. 33 Maar hij draaide zich om, keek zijn leerlingen aan en wees Petrus streng terecht met de woorden: 
‘Ga terug, achter mij, Satan! Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen.’ 
34 Hij riep de menigte samen met de leerlingen bij zich en zei: ‘Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf 
verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter mij aan komen. 
 
Marcus 9: 30-37 
30 Ze vertrokken uit die streek en reisden door Galilea, maar hij wilde niet dat iemand dat te weten kwam, 
31 want hij was bezig zijn leerlingen onderricht te geven. Hij zei tegen hen: ‘De Mensenzoon wordt uitgeleverd 
aan de mensen. Die zullen hem doden, maar na drie dagen zal hij uit de dood opstaan.’ 32 Ze begrepen deze 
uitspraak niet, maar durfden hem geen vragen te stellen. 
33 Ze kwamen in Kafarnaüm. Toen ze in huis waren, vroeg hij hun: ‘Waarover waren jullie onderweg aan het 
redetwisten?’ 34 Ze zwegen, want ze hadden onderweg met elkaar getwist over de vraag wie van hen de 
belangrijkste was. 35 Hij ging zitten en riep de twaalf bij zich. Hij zei tegen hen: ‘Wie de belangrijkste wil zijn, 
moet de minste van allemaal willen zijn en ieders dienaar.’ 36 Hij pakte een kind op en zette het in hun midden 
neer; hij sloeg zijn arm eromheen en zei tegen hen: 37 ‘Wie in mijn naam één zo’n kind bij zich opneemt, 
neemt mij op; en wie mij opneemt, neemt niet mij op, maar hem die mij gezonden heeft.’ 
 
Lied 556: 3, 4, 5 (NLB)
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. Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan, 
aan u, o Heer, ontleent het brood zijn leven, 
ons is een lofzang in de mond gegeven, 
sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan.

5. Dit is uw opgang naar Jeruzalem 
waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen, 
vrede aan allen die uw naam verhogen: 
heden hosanna, morgen kruisig Hem! 

 
Verkondiging: naar aanleiding van Marcus 9.30-37, de tweede aankondiging van het lijden  
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Lied: 118 (ELB)
1. Hij kwam bij ons, heel gewoon, 
de Zoon van God als mensenzoon. 
Hij diende ons als een knecht 
en heeft zijn leven afgelegd. 
 
Refrein: 
Zie onze God, de Koning-knecht. 
Hij heeft zijn leven afgelegd. 
Zijn voorbeeld roept om te dienen ied’re dag, 
gedragen door zijn liefd' en kracht. 
 
2. En in de tuin van de pijn 
verkoos Hij als een lam te zijn, 
verscheurd door angst en verdriet 
maar toch zei Hij: ’Uw wil geschied’. 
Refrein

3. Zie je de wonden zo diep? 
De hand die aard' en hemel schiep 
vergaf de hand die Hem sloeg. 
De Man, die onze zonden droeg. 
Refrein 
 
4. Wij willen worden zoals Hij. 
Elkanders lasten dragen wij. 
Wie is er need’rig en klein? 
Die zal bij ons de grootste zijn.  
Refrein 

Dankgebed en voorbeden 
 
Slotlied 125 (ELB)
Geprezen zij de Heer, 
die eeuwig leeft. 
Die vol ontferming ieder troost 
en alle schuld vergeeft. 
Die heel het aards gebeuren 
vast in handen heeft. 
 
Refrein: 
Hem zij de glorie, 
want Hij die overwon, 
zal nooit verlaten wat Zijn hand begon. 
Halleluja, geprezen zij het Lam, 
dat de schuld der wereld op zich nam. 

Verdreven is de schaduw 
van de nacht. 
En wie Hem wil aanvaarden 
wordt eens veilig thuisgebracht. 
Voor hem geldt ook dit wonder: 
alles is volbracht. 
Refrein: 
 
Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht, 
dat uitstraalt van het kruis, 
dat eens voor ons werd opgericht. 
En voor ons oog verrijst een heerlijk vergezicht. 
Refrein: 

 
Wegzending en zegen  
Gemeente antwoordt met: Amen! 


