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Welkom en afkondigingen 
 
Intochtslied: ‘Met heel mijn hart’ (Psalm 9: 1 en 5) 

 
Met heel mijn hart zing ik uw eer, 
prijs ik uw wonderwerken, Heer. 
Ik wil mij in uw naam verblijden, 
U, hoogste God, mijn psalmen wijden. 
  
Heer, Gij bewaart wie tot U vliedt. 
Die U vertrouwt, verlaat Gij niet. 
Een burcht voor wie in nood verkeren, 
een vaste burcht is onze Here. 

 
Gebed: In stilte....Wij verwachten het van Hem 
 
Zingen: ‘Tienduizend redenen’ (Opwekking 733) 

 
De zon komt op, maakt de morgen wakker 
mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, 
laat mij nog zingen als de avond valt. 
 
Refrein:  Loof de Heer, o mijn ziel. 
  O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam. 
  Met meer passie dan ooit, 
  o mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam. 
 
Heer vol geduld toont U ons Uw liefde. 
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. 
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen, 
tienduizend redenen tot dankbaarheid.  
Refrein: 
 
En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
mijn adem stokt en mijn einde komt, 
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen, 
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 
Refrein:  
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Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit, 
o mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam. 

 
Verheerlijk Zijn heilige Naam. 
Verheerlijk Zijn heilige Naam. 

 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit, 
o mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam. 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit, 
o mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam. 
Verheerlijk Zijn heilige Naam. 
Verheerlijk Zijn heilige Naam. 

 
Gebed om Zijn ontferming 
 
Zingen: ‘Vaste rots van mijn behoud’ (Joh. de Heer nr. 283) 
 

Vaste rots van mijn behoud, 
als de zonde mij benauwt, 
laat mij steunen op uw trouw, 
laat mij rusten in uw schaûw, 
waar het bloed door u gestort, 
mij de bron des levens wordt. 
 
Jezus, niet mijn eigen kracht, 
niet het werk door mij volbracht, 
niet het offer dat ik breng, 
niet de tranen die ik pleng, 
schoon ik ganse nachten ween, 
kunnen redden, Gij alleen. 
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Zie, ik breng voor mijn behoud 
U geen wierook, mirr' of goud; 
moede kom ik, arm en naakt, 
tot de God, die zalig maakt, 
die de arme kleedt en voedt, 
die de zondaar leven doet. 
 
Eenmaal als de stonde slaat, 
dat dit lichaam sterven gaat, 
als mijn ziel uit d' aardse woon 
opklimt tot des rechters troon,- 
Rots der eeuwen, in uw schoot 
berg mijn ziele voor de dood. 

 
Lezing: Marcus 1: 16 – 20 
 
Toen Jezus langs het meer van Galilea liep, zag hij Simon en Andreas, 
de broer van Simon, die hun netten uitwierpen in het meer; het waren 
vissers. Jezus zei tegen hen: “Kom, volg mij! Ik zal jullie vissers van 
mensen maken.” Meteen lieten ze hun netten achter en volgden hem. 
Iets verderop zag hij Jacobus, de zoon van Zebedeus, en zijn broer 
Johannes, die in hun boot bezig waren met het herstellen van de 
netten, en direct riep hij hen. Ze lieten hun vader Zebedeus met de 
dagloners achter in de boot en volgden hem. 
 
Zingen: ‘Een vaste burcht is onze God’ (Lied 897 NLB) 
 
1. Een vaste burcht is onze God, een wal die 't kwaad zal keren; 
zijn sterke arm houdt buiten schot wie zich niet kan verweren. 
De vorst van het kwaad, de aartsvijand staat geharnast in 't veld; 
in list en in geweld kan geen hem evenaren. 
 
2. Al onze macht is ijdelheid: wij gaan terstond verloren, 
wanneer de held niet voor ons strijdt, die God heeft uitverkoren. 
Zo gij 't nog niet wist; Jezus Christus is 't, 
de Heer van 't heelal, die overwinnen zal, 
God zelf staat ons terzijde. 
 
Overdenking: ‘Een rotsvast vertrouwen 2.0’ 



5 

 

Zingen: ‘Ik heb de vaste grond gevonden’ (LvdK 1973 Gezang 440) 
 
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. 
 
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. 

 
Gedicht: ‘Toekomst’ (Joke Verweerd) 
 

Er is iemand in mijn leven, die ik kan vertrouwen,  
bij wie ik veilig ben, die mij neemt zoals ik ben. 

Er is iemand in mijn leven 
op wie ik kan bouwen, kan schuilen, 
een arm om me heen slaat, 
als er verdriet is. 

 
Er is iemand in mijn leven op wie ik kans steunen,  
kan leunen als het even niet gaat, of moeilijk wordt. 

Er is iemand in mijn leven 
die weet wat luisteren is 
en mij serieus neemt. 
kan vertellen wat mij dwars zit  
en mij verder kan helpen. 
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Er is iemand in mijn leven  
die mij moed geeft en vertrouwen, 
die iemand ben jij, Jezus. 

 
Zingen: ‘Jezus alleen, Hij is de rots’ (Sela) 
 

Jezus alleen, ik bouw op Hem 
Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht. 
Door stormen heen hoor ik zijn stem, 
dwars door het duister van de nacht. 
Zijn woord van liefde dat mij sust 
verdrijft mijn angst; nu vind ik rust! 
Mijn vaste grond, mijn fundament; 
dankzij zijn liefde leef ik nu. 
 
Jezus alleen werd mens als wij; 
klein als een kind, in kwetsbaarheid. 
Oneindig veel hield Hij van mij, 
leed om mijn ongerechtigheid. 
En door zijn offer werd ik vrij, 
Hij droeg mijn straf, Hij stierf voor mij, 
ontnam de dood zijn heerschappij; 
dankzij zijn sterven leef ik nu. 
 
Daar in het graf, in dood gehuld, 
leek al zijn macht tenietgedaan. 
Maar, o die dag, dat werd vervuld: 
Jezus, de Heer is opgestaan! 
Sinds Hij verrees in heerlijkheid 
ben ik van vloek en schuld bevrijd. 
Ik leef in Hem en Hij in mij; 
dankzij zijn bloed ben ik nu vrij. 
 
Hij is de rots waarop ik sta; 
de vaste grond van mijn bestaan, 
de vaste grond van mijn bestaan. 
Hij is de rots waarop ik sta; 
de vaste grond van mijn bestaan, 
de vaste grond van mijn bestaan. 
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Geen levensangst, geen stervensnood; 
dat is de kracht, waar ik in sta. 
Van eerste stap tot aan de dood 
leidt Hij de weg waarop ik ga. 
Geen duivels plan of aards bestaan 
kan mij ooit roven uit zijn hand. 
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam; 
in die verwachting houd ik stand. 

 
Gebed en voorbede 
 
Zingen: ‘Rots waaruit het leven welt’ (Lied 911 NLB) 
 

Rots waaruit het leven welt  
berg mij voor het wreed’ geweld  
laat het water met het bloed  
dat Gij stort in overvloed  
als een bron van Sion zijn  
die ontspringt in de woestijn 
Als ik eens het leven laat  
en de adem mij ontgaat  
als mijn oog gebroken is 
als mijn ziel gedoken is 
in de dorre doodsvallei  
o Gij rots, wees mij nabij 
 

Collecte 
 
Slotlied: ‘Goede herder als wij slapen’  (Lied 268 NLB) 
 

Goede herder, als wij slapen, 
heel deze nacht, 
waak dan over al Uw schapen, 
heel deze nacht. 
Dat wij dromen zonder zorgen, 
veilig rusten tot de morgen, 
leve God, bij U geborgen, 
heel deze nacht. 
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Geef dat wij hier nooit alleen zijn, 
bij dag en nacht, 
engelen steeds om ons heen zijn, 
bij dag en nacht. 
Dat de doden bij U leven, 
eeuwig in Uw licht geheven, 
allen door Uw trouw omgeven, 
bij dag en nacht 
 

Zegen: De Heer wil met ons meegaan 
 
Er is gelegenheid elkaar te ontmoeten in de hal onder het genot van 
een kopje koffie of thee. 


