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Voorganger: Ds. A. Tol (Dalfsen) 
Muzikale ondersteuning: Rien Kamphorst en Akke Keijzer 

Welkom en mededelingen door ouderling.  

Zingen:  Psalm 116: 1 en 3 
1. God heb ik lief, want die getrouwe Heer  
nam, toen ik riep, met toegenegen oren  
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen  
en levenslang ben ik niet eenzaam meer.  

3. Hij is goedgunstig in gerechtigheid, 
Hij wil zich altijd over ons ontfermen. 
Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen.  
Rust nu, mijn ziel, de Heer heeft u bevrijd.  

Stil gebed, bemoediging en groet  

Aansteken Paaskaars  

Zingen:  Lied 287: 1 en 5  
1.Rond het licht dat leven doet  
groeten wij elkaar met vrede; 
wie in voor- of tegenspoed  
zegen zoekt, mag binnentreden, –  
bij de Heer zijn wij hier thuis, 
kind aan huis.  

5. Rond het licht dat leven doet  
groeten wij elkaar met vrede.  
Paaslicht straal ons tegemoet,  
zegen wie uw liefde delen, –  
licht dat dit geheim behoedt:  
God is goed.  

Gebed  

Zingen:  Lied 670: 1 en 7 
1. Kom Schepper God, o Heilige Geest,  
daal in de mensenharten neer, 
zij zijn uw schepselen geweest,  
herschep hen in genade, Heer.  

7. Lof zij de Vader, lof de Heer  
die uit de dood is opgestaan,  
de Trooster ook zij lof en eer 
en heerlijkheid van nu voortaan.  

Schriftlezing: Markus 3: 20-35 
Hij ging terug naar huis, en weer verzamelde zich een menigte, zodat ze zelfs niet de kans 
kregen om te gaan eten. Toen zijn verwanten hiervan hoorden, gingen ze op weg om hem, 
desnoods onder dwang, mee te nemen, want volgens hen had hij zijn verstand verloren. 
Ook de schriftgeleerden die uit Jeruzalem gekomen waren, zeiden: ‘Hij is bezeten door 
Beëlzebul,’ en: ‘Dankzij de vorst der demonen kan hij demonen uitdrijven.’ Toen hij hen bij 
zich geroepen had, sprak hij tot hen in gelijkenissen: ‘Hoe kan Satan zichzelf 
uitdrijven? Als een koninkrijk innerlijk verdeeld is, kan dat koninkrijk niet standhouden; als 
een gemeenschap innerlijk verdeeld is, zal die gemeenschap niet kunnen 
standhouden. En als Satan tegen zichzelf in opstand is gekomen en verdeeld is, kan ook 
hij niet standhouden, maar gaat hij zijn einde tegemoet. Bovendien kan niemand het huis 
van een sterkere binnengaan om zijn inboedel te roven, als hij die sterkere niet eerst  



vastgebonden heeft; pas dan kan hij zijn huis leeghalen. Ik verzeker u: alle wandaden en 
godslasteringen, hoe erg ook, kunnen de mensen worden vergeven, maar wie lastertaal 
spreekt tegen de heilige Geest, krijgt in alle eeuwigheid geen vergeving, want zo iemand 
is schuldig aan een onuitwisbaar vergrijp.’ Dit omdat ze gezegd hadden: ‘Hij is bezeten 
door een onreine geest.’  
Intussen waren zijn moeder en zijn broers aangekomen. Ze stuurden iemand naar binnen 
om hem te halen. Zelf bleven ze buiten wachten. Er zat een groot aantal mensen om hem 
heen, en die zeiden tegen hem: ‘Uw moeder en uw broers staan buiten en zoeken u.’ Hij 
antwoordde: ‘Wie zijn mijn moeder en mijn broers?’ Hij keek de mensen aan die in een 
kring om hem heen zaten en zei: ‘Jullie zijn mijn moeder en mijn broers. Want iedereen die 
de wil van God doet, die is mijn broer en zuster en moeder.’  

Zingen:  Lied 538: 1 en 4  
1. Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
is leven van genade  
buiten de eeuwigheid, 
is leven van de woorden  
die opgeschreven staan 
en net als Jezus worden  
die ’t ons heeft voorgedaan.  

4. Een mens te zijn op aarde  
in deze wereldtijd, 
dat is de Geest aanvaarden  
die naar het leven leidt:  
de mensen niet verlaten,  
Gods woord zijn toegedaan,  
dat is op deze aarde 
de duivel wederstaan.  

Verkondiging 
 
Muziek:  Lied 560 (Hij ging de weg zo eenzaam) – via website ‘Petrus’  
1. Hij ging de weg zo eenzaam 
tot in Jeruzalem. 
Geen vriend kon langer meegaan, 
geen mens hield nog de wacht met hem.  
Hij ging die weg voor hen.  
Hij deed dit ook voor hen.  

2. Hij ging de weg zo eenzaam  
tot in Jeruzalem. 
De beulen die hem sloegen,  
bespotten met een doornenkroon.  
Hij zweeg en leed voor hen,  
Hij deed dit ook voor hen.  

3. Hij ging de weg zo eenzaam.  
Hij droeg zijn eigen kruis. 
Hij bad: Mijn God, vergeef hen!  
Hij leed en stierf op Golgotha. 
Hij deed dit ook voor ons,  
voor allen, ook voor ons.  

Gebeden, stil gebed, Onze Vader  

Slotlied:  Lied 755 
1. Toch overwint eens de genade,  
en maakt een einde aan de nacht.  
Dan onderwerpt de Heer het kwade,  
dan is de strijd des doods volbracht.  
De wereld treedt in ’s Vaders licht,  
verheerlijkt voor zijn aangezicht.  

2. O welk een vreugde zal het wezen,  
als Hem elk volk is toegedaan. 
Uit aarde en hemel opgerezen, 
vangt dan het nieuwe loflied aan,  
als ieder voor de Heer zich buigt  
en aller stem Gods lof getuigt.  

Zegen  


