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Thema: waarom Jezus 
Voorzang: luisterlied Joan Osborne (Engels) 
Als God een naam had, welke zou dat dan zijn? 
En zou je het Hem recht in het gezicht zeggen? 
Als Hij voor je stond in al Zijn heerlijkheid 
Wat zou je vragen als je maar één vraag had? 
En ja, ja, God is geweldig 
Ja, ja, God is goed 
Ja, ja, ja-ja-ja 

Wat als God een van ons was? 
Gewoon een sloddervos zoals een van ons 
Gewoon een vreemde in de bus 
die probeert zijn weg naar huis te vinden? 

Als God een gezicht had, hoe zou dat eruit zien? 
En zou je het willen zien 
Als zien betekende dat je zou moeten geloven 
In zaken als de hemel en in Jezus en de heiligen 
en alle profeten? 

En ja, ja, …… 
Wat als God een van ons was? 
Gewoon een sloddervos zoals een van ons 
Gewoon een vreemde in de bus 
Probeert hij zijn weg naar huis te vinden? 

Probeert hij gewoon zijn weg naar huis te vinden 
Helemaal alleen terug naar de hemel 
Niemand belt aan de telefoon 
Behalve de paus, misschien in Rome 
En ja, ja,… 
 
Welkom 
Zingen HH:49 
Heer, U doorgrondt en kent mij; 
mijn zitten en mijn staan 
en U kent mijn gedachten, 
mijn liggen en mijn gaan. 
De woorden van mijn mond, o Heer, 
die zijn voor U bekend 
en waar ik ook naar toe zou gaan, 
ik weet dat U daar bent. 
Refrein 

Heer, U bent altijd bij mij, 
U legt uw handen op mij 
en U bent voor mij en naast mij 
en om mij heen. 
Heer, U bent altijd bij mij, 
U legt uw handen op mij 
en U bent voor mij en naast mij 
en om mij heen, elke dag. 
 
Heer, U doorgrondt en kent mij, 
want in de moederschoot 
ben ik door U geweven; 
U bent oneindig groot. 
Ik dank U voor dit wonder, Heer, 
dat U mijn leven kent 
en wat er ook gebeuren zal, 
dat U steeds bij mij bent. 
(ref) 
 
Votum en Groet 
Gebed 
Inleiding thema 
 

Luisteren tijdens inleiding: me of all people 
Matthew West (engels) 
Ik reed elke dag langs uw huis 
Maar schuldgevoel dreef me altijd weg 
Ik wilde zo graag vrij zijn 
Maar schaamte is een krachtig iets 
 
Ik dacht dat ik erbij hoorde 
Buiten in de schaduw van de torenspits 
Tot u langskwam 
En U hebt alles gegeven voor mij van alle mensen 
Hoe kon U elke zonde zien 
En me vergeeft keer op keer 
Terwijl anderen bang waren voor mijn littekens 
U verwelkomde mij in uw armen 
 
Ik dacht dat ik erbij ….. 
Het kruis op de top van die kerk 
Dat was het kruis dat ik verdiende Maar in plaats 
daarvan ben ik een zondaar die is vrijgelaten 
O, genade is een krachtig iets 
En nu hoor ik erbij 
In het huis dat zich onder de torenspits bevindt 
Omdat u meeging 
en U gaf het allemaal, voor mij van alle mensen 
 
Zingen NLB 837 vers 1, 3 en 4 
Iedereen zoekt U, jong of oud, 
speurend langs allerlei wegen: 
kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd – 

Meester, waar kom ik U tegen? 

Eens vindt U ons, bij dag of nacht, 
moe van onszelf en zonder kracht, 
dorstend naar liefde en zegen. 
     
Heer, als ons denken U ontkent, 
kan ons de leegte benauwen. 
Als onze hand uw schepping schendt, 
wilt U ons dan nog vertrouwen? 

Twijfel of hoogmoed, onverstand – 

neem ons, uw mensen, bij de hand. 
Laat ons uw schoonheid aanschouwen. 
 

Koning, uw rijk is zo nabij - 
open mijn ogen en oren! 
Onrustig is mijn hart in mij, 
totdat het nieuw wordt geboren. 
Daarom zoekt U elk mensenkind. 
Zoek, herder, mij, opdat ik vind 

en steeds meer bij U zal horen. 

Zingen NLB: 531 vers 1 en  3 
Jezus die langs het water liep 

en Simon en Andreas riep, 
om zomaar zonder praten 

hun netten te verlaten, 
Hij komt misschien vandaag voorbij 
en roept ook ons, roept jou en mij, 
om alles op te geven 

en trouw Hem na te leven. 
 
Christus die door de wereld gaat 
verheft zijn stem niet op de straat, 
Hij spreekt ons hart aan, heden, 
en wenkt ons met zich mede. 
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En lokt ook nog zoveel ons aan 

tot wie zouden wij anders gaan? 

Hij heeft en zal ons geven 

alles, het eeuwig leven. 
 

Overdenking deel 1 
Schriftlezing: Mattheüs 16: 13-17 en 21-23 (NBV) 
Luisteren: Wie Hij was – Elly en Rikkert 
 

De één zegt: Jezus was een timmerman 
De ander zegt: Hij was een rare snuiter 
De derde vindt er niks bijzonders an 
Een wijze man - een flierefluiter 
 

Wie is Hij Wat zeg jij 
Een dwaas - een Don Quichot 
Wie is Hij Wat zeg jij 
Is Hij de zoon van God 
 

De één zegt: Jezus was een goeie vent 
De ander zegt: 
Hij was een vrijheidsstrijder 
De derde ziet in hem een superman 
Een groot profeet - of een misleide 
 

Wie is Hij….. 
 

Maria dacht dat Hij de tuinman was 
Waar zij in de graftuin tegen aanliep 
 

Zij vroeg Hem Waar de Heer gebleven  was 
Zij zag hem pas toen Hij haar naam riep 
Wie is Hij…… 
 

Overdenking deel 2 
Zingen: HH 350 
Jezus, hoop van de volken,  
Jezus, trooster in elk verdriet;  
U bent de bron van hoop die God ons geeft. 
Jezus, licht in het duister,  
Jezus, waarheid die overwint;  
U bent de bron van licht die in ons leeft. 
 

U overwon in elke nood,  
U brak de banden van de dood. 
 

-Refrein- 
U bent de hoop in ons bestaan. 
U bent de rots waarop wij staan. 
U bent het licht waardoor de wereld God kan zien. 
 

U won van de dood, droeg onze pijn. 
Nu mogen wij dicht bij U zijn. 
Jezus de hoop, levend in ieder die gelooft. 
Heer, ik geloof. 
 

Zingen Opwekking 807 
In mijn twijfels, mijn verdriet 
In mijn falen ontbreekt U niet 
In Uw liefde reist U mee 
U bent de rust als het stormt op zee (2x) 
 

In mijn onrust neemt U mijn hand 
In mijn vragen houdt Uw Woord stand 
In uw liefde reist U mee 
U bent de rust als het stormt op zee (2x) 
 

Refrein: 
God van licht, wees mijn gids 
Leid mij door het donker 
Ik vertrouw op U 
God van licht, wees mijn gids 
Leid mij door het donker 
Veilig naar de kust 
Waar U woont (4x) 
 

Storm en golven vrees ik niet 
In de morgen zing ik mijn lied 
In Uw liefde reist U mee 
U bent de rust als het stormt op zee (2x) 
Refrein 
 

U schijnt feller, dan de sterren ) 
Heer, U leidt ons door de storm ) 2x 
Refrein (1x) 
 

Overdenking deel 3 
Zingen NLB 512: 1, 2 en 3 
O Jezus, hoe vertrouwd en goed  
klinkt mij uw naam in ‘t oor,  
uw naam die mij geloven doet:  
Gij gaat mij reddend voor.  
 

Uw naam die onze wonden heelt  
en ons met manna spijst,  
die onze dood en zonde deelt  
en onze vrees verdrijft.  
 

mijn herder en mijn hel, mijn vriend 
mijn koning en profeet, 
mijn priester die mijn schuld ontbind, 
mijn weg waarop ik treed. 
 

Dankgebed 
Slotzang en Geloofsbelijdenis HH 479 
Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta 
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt 
U woord is het pad de weg waarop ik ga 
Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta 
Ik zou niet meer vrezen, want U bent bij mij 
Heer, ik bid U, blijf mij nabij 
 

k geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd 
eeuwige Zoon van God, die mens werd zoals wij 
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons 
en met God de Vader en verenigt met uw volk 
Tot de dag gekomen is van uw wederkomst 
dan brengt U ons thuis in Gods rijk 
 

Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw 
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart En 
niets in dit leven zal ons scheiden Heer 
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los. 
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd 
En in uw vergeving leef ik nu 
 

Vader van het leven, ik geloof in U 
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U 
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht 
U die via duizend wegen ons hier samen bracht 
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit 
Om het zaad te zijn van Godsrijk 
 

Zegen 


