
 

 

 

 
 
Orde van de dienst op zondag ‘Judica’ 26 maart 2023| Oosterkerk Zeist | 10.00 uur | Wie is Jezus? 

voorganger: Henk Jansen | kerkmusicus: Willem H. Boog 

 

1.  BIJEENKOMEN 

• Inleidend pianospel rond de Lijdenstijd: 'Jezus is ons licht en leven' (J.S. Bach/arr. W.H. Boog) 

'Jezus, Hij is Koning' - 'Jezus is de goede Herder - 'Zie hoe Jezus lijdt voor mij' 

• Verwelkoming en mededelingen 

• Aansteken van de paaskaars 

• Zingen: Lied 43: 1, 3 en 4 – O God kom mijn geding beslechten 

1 O God, kom mijn geding beslechten, 

verlos mij van wie U versmaadt. 

Boosdoeners willen met mij rechten, 

die niet aan trouw en waarheid hechten. 

Doe mij ontkomen aan hun haat, 

o Heer, mijn toeverlaat. 

 

3 O Here God, kom mij bevrijden, 

zend mij uw waarheid en uw licht 

die naar uw heil'ge berg mij leiden, 

waar Gij mij woning wilt bereiden. 

Geef dat ik door U opgericht 

kom voor uw aangezicht. 

 

4 Dan ga ik op tot uw altaren, 

tot U, o bron van zaligheid. 

Dan mag mijn ziel uw heil ervaren 

en dankbaar ruisen alle snaren 

voor U die al mijn vreugde zijt 

en eindloos mij verblijdt. 

 

• Bemoediging en Groet 

• Zingen: Iona lied 21 – O waar wil je heengaan? 

1 O waar wil je heengaan en kan ik je volgen 

en hoe overleef je, hoe kom je ooit aan? 

Je hebt geen bepakking, geen tent en geen kleding, 

geen eten, geen drinken – hoe kun je bestaan? 

 

2 O waar wil je heen gaan en kan ik je volgen 

en waarom zoek jij steeds een ander gehoor? 

Je twist met de machten. Je eet met verachten. 

Je loopt met de lamme. Zo ga je maar door. 

 

3 O waar wil je heen gaan en kan ik je volgen 

en wat geeft je aanzien, wat geeft je krediet? 

Geen winst uit de handel, geen vakwerk of kunde 

geen stempel of keurmerk, geen kunstwerk, geen lied. 

 

4 O waar wil je heengaan en kan ik je volgen 

en wat is je missie waar jij je voor geeft 

en wat inspireert je, wat drijft je, wat sterkt je 

en wat is de droom toch die jouw liefde heeft? 

 

5 Ik ga waar Ik gaan kan en zoek reisgenoten, 

maar stel me geen vragen naar heg of naar steg, 

naar leeftocht of reisdoel of wie ons wil volgen, 

maar voeg je toch bij me: Ik leer je mijn weg. 

 

• Gebed om ontferming 

• Zingen: Lied 845 (op de melodie van Psalm 86)– Tijd van vloek en tijd van zegen 

1 Tijd van vloek en tijd van zegen 

tijd van droogte tijd van regen 

dag van oogsten tijd van nood 

tijd van stenen tijd van brood. 

Tijd van liefde nacht van waken 

uur der waarheid dag der dagen 

toekomst die gekomen is 

woord dat vol van stilte is. 

 

2 Tijd van troosten tijd van tranen 

tijd van mooi zijn tijd van schamen 

tijd van jagen nu of nooit 

tijd van hopen dat nog ooit. 

Tijd van zwijgen zin vergeten 

nergens blijven niemand weten 

tijd van kruipen angst en spijt 

zee van tijd en eenzaamheid. 

 

3 Wie aan dit bestaan verloren 

nieuw begin heeft afgezworen 



 

 

wie het houdt bij wat hij heeft 

sterven zal hij ongeleefd. 

Tijd van leven om met velen 

brood en ademtocht te delen – 

wie niet geeft om zelfbehoud, 

leven vindt hij honderdvoud. 

 

2.  WOORD  

• Gebed bij de opening van het Woord 

• Projectlied: Lied 934 – Ik ben 

1 Ik ben voor jou een nieuwe naam. 

Ik ben je God en hiervandaan 

ga ’k als je schaduw met je mee 

door de woestijn en door de zee. 

 

2 Ik ben er als het leven lacht. 

Ik ben er voor je in de nacht. 

Ik ben er in je hoogste lied. 

Ik ben er als je ’t niet meer ziet. 

 

3 Ik ben de weg waarop je gaat. 

Ik ben er zelfs ten einde raad. 

Ik ben gegeven als je brood. 

Ik ben in leven en in dood - je vriend. 

 

• Bijbellezingen: 

• Maleachi 3,22-24 

Houd je aan het onderricht van Mozes, mijn dienaar, aan wie Ik op de Horeb wetten en geboden heb gegeven die 

gelden voor heel Israël. Voordat de dag van de HEER aanbreekt, die groot is en ontzagwekkend, stuur Ik jullie de 

profeet Elia, en hij zal ervoor zorgen dat ouders zich verzoenen met hun kinderen en kinderen zich verzoenen 

met hun ouders. Anders zou Ik het land volledig moeten vernietigen. 

 

• Matteüs 16,13-25 

Toen Jezus in het gebied van Caesarea Filippi kwam, vroeg Hij zijn leerlingen: ‘Wie zeggen de mensen dat de 

Mensenzoon is?’ Ze antwoordden: ‘Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of 

een van de andere profeten.’ Toen vroeg Hij hun: ‘En jullie, wie zeggen jullie dat Ik ben?’  

‘U bent de messias, de Zoon van de levende God,’ antwoordde Simon Petrus. Daarop zei Jezus tegen hem: 

‘Gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door 

mijn Vader in de hemel. En Ik zeg je: jij bent Petrus, en op die rots zal Ik mijn kerk bouwen; de poorten van het 

dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven; alles wat je 

op aarde bindend verklaart zal ook in de hemel bindend zijn, en alles wat je op aarde ontbindt zal ook in de 

hemel ontbonden zijn.’  

Daarop verbood Hij de leerlingen ook maar tegen iemand te zeggen dat Hij de messias was. 

 

Vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat Hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou 

moeten lijden door toedoen van de oudsten, de hogepriesters en de schriftgeleerden, en dat Hij gedood zou 

worden, maar op de derde dag uit de dood zou worden opgewekt. Petrus nam Hem terzijde en begon Hem fel 

terecht te wijzen: ‘God verhoede het, Heer! Dat zal U zeker niet gebeuren!’ Maar Jezus keerde hem de rug toe 

met de woorden: ‘Ga terug, Satan, achter Mij! Je bent een valstrik voor Me. Je denkt niet aan wat God wil, maar 

alleen aan wat mensen willen.’ 

Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: ‘Wie achter Mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich 

nemen en Mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest 

omwille van Mij, zal het behouden.’ 

 

• Zingen: Lied 841: 3 en 4 – En wie zijn ziel niet prijsgeeft 

 

3 En wie zijn ziel niet prijsgeeft 

maar vasthoudt tot het eind, 

wie zijn bestaan niet kruisigt – 

hoezeer hij levend schijnt, 

hij gaat voorgoed verloren, 

het leven dat hij koos 

is tevergeefs geboren 

en eindigt vruchteloos. 

 

4 Maar wie zich door de hemel 

laat helpen uit de droom, 

die vindt de boom des levens, 

de messiaanse boom 

en als hij zich laat enten 

hier in dit aardse dal, 

dan rijpt hij in de lente 

tot hij vruchtdragen zal. 

• Uitleg en verkondiging. Thema: Wie is Jezus? 

 

3.  ANTWOORD  

• Zingen: Lied 975: 1, 2 en 3 – Jezus roept hier mensen samen 



 

 

1 Jezus roept hier mensen samen 

die in woord, gebed en lied 

Gods aanwezigheid beamen, 

geen belofte gaat teniet. 

Prijs nu God, die goed en trouw is, 

prijs de Zoon, die mensen kent, 

prijs de Geest die als de Trooster 

zich naar ons heeft toegewend. 

 

2 Jezus roept ons te belijden 

Hem als Heer van het heelal, 

hoeder van ons broze lichaam, 

redder van wie faalt of valt. 

Zing het uit, laat elk het horen, 

zing het heilige verhaal, 

zeg de wereld: Christus’ glorie 

is op aarde neergedaald. 

 

3 Jezus roept ons tot de ander, 

zo verschillend als wij zijn, 

ras of  huidskleur, rangen, standen - 

Jezus trekt geen scheidingslijn. 

Ga met vrienden en met vreemden, 

ga met mensen, groot en klein, 

ga met zaligen en zoekers, 

die op zoek naar waarheid zijn.

 

• Dankgebed, voorbeden en het Onze Vader 

• Collecten voor diaconie en kerk onder pianospel: 'O Jezus hoe vertrouwd en goed' 

• Zingen: Lied 512 – O Jezus hoe vertrouwd en goed 

•  

1 O Jezus, hoe vertrouwd en goed 

klinkt mij uw naam in ’t oor, 

uw naam die mij geloven doet: 

Gij gaat mij reddend voor; 

 

2 uw naam die onze wonden heelt 

en ons met manna spijst, 

die onze dood en zonde deelt 

en onze vrees verdrijft. 

 

3 Mijn herder en mijn held, mijn vriend, 

mijn koning en profeet, 

mijn priester die mijn schuld ontbindt, 

mijn weg waarop ik treed; 

 

4 al wat ik doe, al wat ik wil, 

het is te zwak, te koud, 

maar sterk en vurig wordt de ziel 

wanneer zij U aanschouwt. 

 

5 Zolang Gij nog onzichtbaar zijt, 

een zon diep in de nacht, 

roep ik uw nadering reeds uit 

omdat ik U verwacht. 

 

6 O Jezus, hoe vertrouwd en goed 

klinkt mij uw naam in ’t oor, 

als ik van alles scheiden moet 

gaat nog die naam mij voor. 

 

7 O naam, eeuwige ademtocht, 

een sterveling ben ik, 

als eens mijn eigen adem stokt 

dan draagt mij uw muziek. 

 

4.  UITEENGAAN 

• Zending en zegen 

• Uitleidend pianospel: 'Jezus, U bent, het Licht in ons leven ...' & 'Duizend, duizend maal, o Heer, zij U 

daarvoor dank en eer' 

 
Na de viering is er linksachter in de kerkzaal voor u een team van 2 personen beschikbaar voor een luisterend 
oor en persoonlijk gebed. 
Iedereen is van harte uitgenodigd om na de viering nog even te blijven om elkaar te ontmoeten met koffie, thee 
of limonade.  
 


