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Thema: Ik ben er voor jou – de naakten kleden 
Voorganger: ds. Marloes van Doorne 
Mmv: Inge Mulder en Philippina Bultman (zang) en Corné van Doorne (orgel) 

Orgelspel 

Welkom en mededelingen 

Zingen  Lied 547: 1, 2, 5 en 6 
1. Met de boom des levens 
wegend op zijn rug 
droeg de Here Jezus 
Gode goede vrucht. 
Kyrie eleison, 
wees met ons begaan, 
doe ons weer verrijzen 
uit de dood vandaan. 

2. Laten wij dan bidden 
in dit aardse dal, 
dat de lieve vrede 
ons bewaren zal. 
Kyrie eleison, 
wees met ons begaan, 
doe ons weer verrijzen 
uit de dood vandaan. 

5. Want de aarde jaagt ons, 
naar de diepte toe, 
maar de hemel draagt ons, 
liefde wordt niet moet. 
Kyrie eleison, 
wees met ons begaan, 
doe ons weer verrijzen 
uit de dood vandaan. 

6. Met de boom des levens 
doodzwaar op zijn rug 
droeg de Here Jezus 
Gode goede vrucht. 
Kyrie eleison, 
wees met ons begaan, 
doe ons weer verrijzen 
uit de dood vandaan. 

Bemoediging en Groet 

Aansteken Paaskaars  

Openingsgebed 

Zingen  Lied 221 
1. Zo vriendelijk en veilig als het licht, 
zo als een mantel om mij heengeslagen, 
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht, 
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen, 
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. 
Wil mij behoeden en op handen dragen. 
  
2. Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd 
waakt over mij en over al mijn gangen. 
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid 
om, als ik val, mij telkens op te vangen. 
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt. 
Ik moet in lief en leed naar U verlangen. 



  
3. Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, 
wil alle liefde aan uw mens besteden. 
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft – 
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 

Voor de kinderen  

Schriftlezing Kolossenzen 3: 12-14 
door Manon Sluijter 
Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u liefheeft, moet u zich kleden in 
innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en 
vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet 
u elkaar vergeven. En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte een-
heid maakt.   
   Matteüs 25: 37-40 
Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en 
te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdeling ge-
zien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed? Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in 
de gevangenis zat en zijn we naar u toe gekomen?” En de koning zal hun antwoorden: “Ik verze-
ker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of 
zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.”     

   Het leven van Sint Maarten in 60 seconden 

Overdenking 
  
Orgelspel 

Gebeden 

Weekopdracht Ik ben er voor jou - 7x barmhartigheid  
De naakten kleden 

Zingen  Mens van God - A.F. Troost (mel. Gz. 473) 
Mens van God, haat schone schijn! 
Rijk in liefde zul je zijn: 
mantelzorger – als je mild, 
gul je Meester volgen wilt. 

Als je zelf een mantel draagt 
en een medemens je vraagt 
bij te dragen in zijn nood, 
zwijg je dan de ander dood? 

Als je graan hebt, velden vol, 
handen, schuren overvol, 
gun je dan een arme niet 
waar jijzelf zo van geniet? 



Rijkdom geeft de goede God, 
maar niet zonder zijn gebod: 
maai geen randen van het veld – 
arm wie alle aren telt. 

Tel geen aren, tel geen geld, 
tel alleen de vrucht die telt: 
liefde en geloof en hoop – 
tel de druppels van je doop. 

Elke druppel is er één: 
ga de wereld in, ga heen, 
deel je mantel, deel de smart, 
deel je rijkdom, deel je hart. 

Naakt, zijn mantel afgelegd, 
heeft de Meester ons gezegd: 
deel het brood en deel de wijn – 
mantelzorger zul je zijn! 

Wegzending en zegen 

Orgelspel


