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Zondag 25 april 2021 – Livestream https://youtu.be/z9-ZmOVjqDQ 
 

“Jezus geeft je zicht” 
 

voorganger: Ds. Niels de Jong   muziek:  René Barnard 
        
Lied  – Morgenlicht (Lev) 
 
Lied – Everytime I pray (The Bowery) 
 
+++ 
 
Welkom en mededelingen 
 
Collectedoelen:  
1ste Voedselbank 
2de Koningskerk 
 
Intochtslied Opwekking 228 – Wij zijn hier bijeen in Jezus’ naam 
 
Wij zijn hier bijeen in Jezus' naam 
om U te loven, o Heer. 
Wij zijn hier bijeen in Jezus' naam 
om U te loven, o Heer. 
 
Eer aan de Vader, ) 
Eer aan de Zoon, ) 2x 
eer aan de heil'ge Geest, ) 
de Drie-In-Een. ) 
 
Halleluja, halleluja, 
halleluja, halleluja. 
 
Stil gebed 
 
Votum en Groet 
 
Lied Psalm 130 : 1 
 
1 
Vanuit het diepe duister 
vind ik geen uitweg, HEER. 
Ik schreeuw om redding; luister, 
geef aandacht, reageer. 
U kent mijn hele leven, 
mijn zondige gedrag. 
Toch wilt U steeds vergeven. 
Uw naam verdient ontzag! 
 
Gebed en Verootmoediging 
 
Genadeverkondiging 
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Lied Psalm 130 : 2 
 
2 
Ik blijf de HEER verwachten, 
mijn ziel ziet uit naar Hem. 
Zijn woord vult mijn gedachten; 
ik hunker naar zijn stem. 
De HEER laat van zich horen, 
blijf hopen, Israël! 
Eens zal de morgen gloren 
van redding en herstel. 
 
Kindermoment 
 
Maandtekst Mattheüs 28:6: 
Hij is hier niet, want Hij is opgestaan, zoals Hij gezegd heeft. 
 
Lied Hemelhoog 207 – Weet je dat de lente komt 
 
Gebed om de verlichting met de heilige Geest 
 
Bijbellezing Marcus 8 : 22 – 26  
 
Genezing van een blinde 
22 Ze kwamen in Betsaïda. Er werd een blinde bij hem gebracht, en men smeekte hem om de man aan te 
raken. 23 Hij pakte de blinde bij de hand en bracht hem buiten het dorp. Hij deed wat speeksel op zijn ogen, 
legde er zijn handen op en vroeg: ‘Ziet u iets?’ 24 Hij begon weer te zien en zei: ‘Ik zie mensen, het zijn net 
bomen, maar ze lopen rond.’ 25 Daarna legde hij weer zijn handen op de ogen van de blinde. Deze sperde zijn 
ogen open en genas; hij zag alles nu heel helder. 26 Hij stuurde hem naar huis met de waarschuwing: ‘Ga het 
dorp niet in!’ 
 
Lied Evangelische Liedbundel 173 
 
Jezus, U bent het licht in ons leven,  ) 
laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt. ) 2x 
Jezus, U bent het licht in ons leven,  ) 
open mij hart voor Uw liefde, o Heer.  ) 
 
Verkondiging Jezus geef je zicht 
 
Lied Gezang 487 
 
1 
De Heer heeft mij gezien en onverwacht 
ben ik opnieuw geboren en getogen. 
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht, 
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen. 
Zo komt Hij steeds met stille overmacht 
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.

2 
Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit. 
Heeft in zijn handen onze naam geschreven. 
De Heer wil ons bewonen als zijn huis, 
plant als een boom in ons zijn eigen leven, 
wil met ons spelen, neemt ons tot zijn bruid 
en wat wij zijn, Hij heeft het ons gegeven. 
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3 
Gij geeft het uw beminden in de slaap, 
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen. 
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt 
zoals de regen neerdaalt in de bomen, 
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat, 
zo zult Gij uw beminden overkomen. 
 
Dankgebed en voorbeden, stil gebed en aansluitend gezamenlijk Onze Vader 
 
Onze Vader die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd; 
Uw koninkrijk kome; 
Uw wil geschiede gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood; 
en vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht 
en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
 
Amen. 
 
Slotlied Opwekking 618 – Jezus, hoop van de volken 
 
Jezus, hoop van de volken, 
Jezus, trooster in elk verdriet; 
U bent de bron van hoop 
die God ons geeft. 
 
Jezus, licht in het duister, 
Jezus, waarheid die overwint; 
U bent de bron van licht die in ons leeft. 
 
U overwon in elke nood, 
U brak de banden 
van de dood.

U bent de hoop 
in ons bestaan. 
U bent de rots 
waarop wij staan. 
U bent het licht 
waardoor de wereld God kan zien. 
 
U won van de dood, 
droeg onze pijn. 
Nu mogen wij 
dicht bij U zijn. 
Jezus de hoop, 
levend in ieder die gelooft. 
Heer, ik geloof. 

 
Wegzending en zegen 
 
En de gemeente antwoordt met: Amen! 
 
Lied  – Gods zegen voor jou (Sela) 
 


