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 Thema “Worden als een kind” 

Marcus 10 vers 13 – 16 

 

Orgelspel  

 

Welkom  

 

Bemoediging v. Onze hulp is in de naam van de Heer  

g. die hemel en aarde gemaakt heeft  

v. Die trouw blijft tot in eeuwigheid  

g. en niet laat varen het werk van zijn handen Intochtspsalm 

(staande)  

 

 

146 vers 1 en 3  

 

1   Zing, mijn ziel, voor God uw Here, 
 zing die u het leven geeft. 
 Zing, mijn ziel, uw God ter ere, 
 zing voor Hem zo lang gij leeft. 
 Ziel, gij zijt geboren tot 
 zingen voor den Heer uw God. 

 

3   Heil wien Jakobs God wil bijstaan, 
 heil die God ter hulpe riep. 
 Want zijn heil zal niet voorbijgaan, 
 God is trouw aan wat Hij schiep. 
 Wat in hemel, zee of aard 
 woont, is in zijn hand bewaard. 

 

 

GEBED  

 

 

Kyrië en Gloria: lied 299e 

 



Heer, ontferm u,  

Heer, ontferm u,  

Christus, ontferm u,  

Christus, ontferm u,  

Heer, ontferm u over ons, 

 Heer, ontferm u over ons.  

Glorie, glorie aan God hoog in de hemel 

en op aarde vrede voor mensen van zijn behagen.  

Wij loven U, aanbidden U, vereren en zegenen U.  

Wij danken U om uw glorie!  

Hemelse koning, God over allen,  

Vader van mensen!  

Jezus Messias, één met de Vader, 

Lam van God,  

die wegdraagt de zonden van heel onze wereld:  

geef uw ontferming!  

Heilig, heilig zijt Gij alleen Heer, Allerhoogste,  

Jezus Messias, heilige Geest, glorie van God!  

U alle eer, nu en altijd.  

Amen, amen, amen. 

 

Gebed voor de opening der Schriften 

 

Eerste schriftlezing: Romeinen 1 vers 1 – 7 

 

De brief aan de Romeinen 1Van Paulus, dienaar van Christus 

Jezus, geroepen tot apostel en uitgekozen om het evangelie van 

God te verkondigen, 2dat al bij monde van zijn profeten in de 

heilige geschriften is beloofd: 3het evangelie over zijn Zoon, een 

mens voortgekomen uit het nageslacht van David, 4aangewezen als 

Zoon van God en door de heilige Geest bekleed met macht toen hij, 

Jezus Christus, onze Heer, opstond uit de dood. 5Hij heeft mij de 

genade geschonken apostel te zijn, opdat ik omwille van hem aan 

alle volken gehoorzaamheid en geloof zou verkondigen – 6ook aan 

u, die geroepen bent door Jezus Christus. 7 Aan allen in Rome, 

geliefden van God, geroepen om zijn heiligen te zijn. Genade zij u 

en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. 



Lied 903 vers 1, 3 en 6 

1   Zou ik niet van harte zingen 
 Hem die zozeer mij verblijdt? 
 Want ik zie in alle dingen 
 niets dan zijn genegenheid. 
 Is de hartslag van het leven 
 niet de liefde van de Heer? 
 Liefde draagt hen meer en meer, 
 die in dienst van Hem zich geven. 
 Alle dingen hebben tijd, 
 maar Gods liefde eeuwigheid. 

 

3   In het duister van de tijden 
 ben ik nooit alleen geweest, 
 want God gaf mij ten geleide 
 op mijn wegen woord en Geest. 
 Ja, de Heer doet mij geloven, 
 Hij ontstak in mij het licht 
 van het innerlijk gezicht, 
 dat zal dood noch duivel doven. 
 Alle dingen hebben tijd, 

 

maar Gods liefde eeuwigheid. 

 

6 Omdat gij mijn hart doet branden 

omdat gij mij zo bemint 

hef ik, Heer, tot u mijn handen: 

Vader, zie ik ben uw kind. 

Wil mij de genade geven 

U te dienen hier en nu; 

God die liefde zijt, aan U 

vast te houden, heel mijn leven, 

tot ik U na deze tijd 

liefheb in der eeuwigheid. 

 



Evangelielezing: Marcus 10 vers 13 – 16 

 

13 Enkele moeders brachten hun kinderen bij Jezus. Zij wilden     

    graag   dat Hij ze zou aanraken, maar de leerlingen traden  

    daartegen op.  

14 Jezus zag het en nam hun dat kwalijk. ‘Laat die kinderen toch 

bij  

     Mij komen,’ zei Hij. ‘Houd ze niet tegen, want het Koninkrijk  

    van God is juist voor wie is zoals zij.  

15 Het is zelfs zo dat wie niet als een kind in het Koninkrijk van  

     God gelooft, er nooit kan komen.’  

16 Hij nam de kinderen in zijn armen, legde zijn handen op hun  

     hoofd en zegende hen. 

 
Lied 338 B 2 x 

 

 
 
 Prediking: ‘Worden als een kind’ 

 

Zingen: Lied 342 vers 1, 2 en 3 en 5 plus het ‘amen’  

1 In God de Vader op zijn troon 

 geloven wij, en in de Zoon,  

uit God geboren voor de tijd 

Hem zij de macht, de majesteit!  

 

 

 



2 En in de Geest, die ons geleidt,  

geloven wij: dat er altijd  

een Trooster is, zacht als de wind, 

 een sterke moeder bij haar kind. 

 

 3 Lof zij de Vader, die ons schiep 

en licht uit nacht tevoorschijn riep.  

Lof zij de Zoon, die onze nood,  

ons kruis verdroeg en onze dood. 

 

5 Lof zij de Geest die wereldwijd  

ons kerk maakt: Christus toegewijd  

tot wij, van alle kwaad bevrijd,  

God zien in alle eeuwigheid. 

 

Amen, amen. 

 

Voorbeden  

 

stil gebed  

 

Onze Vader  

 

Lied (staande): 362 vers 1 en 2  

1 Hij die gesproken heeft een woord dat gáát,  

een tocht door de woestijn, een weg ten leven,  

een spoor van licht dat als een handschrift staat  

tegen de zwartste hemel aangeschreven:  

Hij schept ons hier een nieuwe dageraad,  

Hij roept ons aan: 'Ik zal jou niet begeven'. 

 

2 Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,  

die het gewaagd heeft onze hand te vragen;  

die ons uit angst en doem heeft weggetild  

en ons tot hier op handen heeft gedragen;  

Hij die verlangen wekt, verlangen stilt  

vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen. 



 

Zegen g. Amen 

  

  

 Noodfonds vluchtelingen 

 Er verblijven opnieuw vluchtelingen in de tijdelijke AZC op 

Duinrell. Een behoorlijk  aantal van hen vond de weg naar onze 

kerkdiensten en de op hen gerichte activiteiten: taalles, inloophuis, 

Bijbelstudie en catechese naar doop en belijdenis Met sommigen 

van hen deelden we hun leed maar ook vreugde. Persoonlijke 

contacten zijn gelegd. Zij vertrekken later naar opvang in een AZC 

elders in ons land. Op hun volgende bestemming ontmoeten 

sommigen praktische problemen, vaak door de locatie van die 

AZC. Wij willen hen, daar waar anderen daarin juist niet kunnen 

helpen, de helpende hand reiken met dat vaak kleine problemen die 

een oplossing brengt voor een dagelijks probleem: fiets, ov kaart, 

telefoon(reparatie), etc. Bv noodzakelijk om afstand te overbruggen 

en contact te houden met hun dierbaren 

 

De collecte wordt gelijkelijk tussen Diaconie en kerk verdeeld 

- via de Scipio-App kunt (via Incasso) een collecte-tegoed kopen en 

vanuit dit tegoed een bijdrage aan de wekelijkse collecte doen. 

- U kunt via www.skgcollect.nl/97 een bijdrage doen (iDeal) 

- U kunt uw gift ook overmaken op rekeningnummer NL34 RABO 

0373 7321 98 t.n.v. Protestantse Gemeente te Wassenaar inzake 

Kerkelijke activiteiten 

 

  

  

  

  

  


