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Thema: Het huis op het zand 

Welkom en mededelingen 

Bemoediging en groet 

Aansteken Paaskaars 

Gebed om ontferming 

Zingen  Psalm 62: 1 en 5 
1. Mijn ziel is stil tot God mijn Heer, 
van Hem verwacht ik altijd weer 
mijn heil, – op Hem toch kan ik bouwen. 
Ik wankel niet, want Hij staat vast: 
mijn toevlucht, als het water wast, 
mijn rots, mijn enige vertrouwen. 

5. Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots, 
mijn naam rust in de schutse Gods. 
O volk, uw God laat u niet vallen. 
Als gij voor Hem uw hart uitstort, 
vertrouw dat gij gezegend wordt: 
God is een schuilplaats voor ons allen. 

Lezen   Matteus 7: 24 - 8: 1 
Wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een 
verstandig man, die zijn huis bouwde op een rots. Toen het begon te regenen en de 
bergstromen zwollen, en er stormen opstaken en het huis van alle kanten belaagd werd, 
stortte het niet in, want het was gefundeerd op een rots. En wie deze woorden van mij 
hoort en er niet naar handelt, kan vergeleken worden met een onnadenkend man, die zijn 
huis bouwde op zand. Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen, en er 
stormen opstaken en er van alle kanten op het huis werd ingebeukt, stortte het in, en er 
bleef alleen een ruïne over.’ 
Toen Jezus deze rede had uitgesproken, waren de mensen diep onder de indruk van zijn 
onderricht, want hij sprak hen toe als iemand met gezag, en niet zoals hun 
schriftgeleerden. 
Hij daalde de berg af en grote mensenmassa’s volgden hem. 

Overdenking 

Muzikaal intermezzo 

Zingen  Lied 905: 1, 3 en 4 
1. Wie zich door God alleen laat leiden, 
enkel van Hem zijn heil verwacht, 
weet Hem nabij, ook in de tijden 
die dreigend zwart zijn als de nacht. 
Want wie op God alleen vertrouwt, 
heeft nooit op zand zijn huis gebouwd. 

3. Laat dan uw stilte ook uw kracht zijn 
en leef uw leven opgewekt. 
Laat Gods genade u genoeg zijn, 
die voor u uit zijn sporen trekt. 
Hij is het zelf die ons voorziet; 
wat ons ontbreekt ontgaat Hem niet. 



4. Zing maar en bid, en ga Gods wegen, 
doe wat uw hand vindt om te doen. 
Weet dat de hemel zelf u zegent, 
u brengt naar weiden fris en groen. 
Wie zich op God alleen verlaat, 
weet dat Hij altijd met ons gaat. 

Gebeden - Onze Vader   

Wegzending en zegen 

Zingen  Lied 416: 1, 2 en 4 
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. 

2. Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

4. Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 


