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Gezang 323 vers 1 en 2 LvdK

Gezang 189 vers 1, 3 en 4 LvdK

Psalm 119 vers 10 en 12 NB

Schriftlezing Markus 2 vers 1 t/m 12 HSV

Psalm 116 vers 1, 3 en 8 OB

Preek ‘Wie is Jezus?’

Psalm 138 vers 2 en 4 NB

Psalm 146 vers 3 en 4 OB

Gezang 456 vers 3 LvdK

Liturgie morgendienst
Zondag 6 april

Dan maar liever oneerlijk (Mattheüs 27:1-32)

Jezus moet naar een man die Pilatus heet. Pilatus

zal kijken of Jezus zich wel aan alle regels (wetten)

heeft gehouden. De Joden vinden namelijk dat

Jezus dat niet heeft gedaan, zij willen dat Jezus

wordt gedood. 

Pilatus wil eigenlijk helemaal niet dat Jezus wordt

gedood, maar omdat heel veel andere mensen dat

wel willen, luistert hij naar de Joden. Eigenlijk vindt

hij het niet eerlijk, maar hij laat het toch gebeuren:

Pilatus zegt dat Jezus mag worden gedood. 

Paasproject
Door Arjen Wever en Jelle Visser

Soms is het heel moeilijk kiezen, ook voor Pilatus

was het moeilijk. Als hij Jezus niet liet doden

werden er heel veel mensen boos op hem. Maar hij

vond zelf dat Jezus niet hoeft worden gedood. Het

was heel moeilijk voor Pilatus om te kiezen.

Als symbool plakken we nu een weegschaal op,

soms moet je dingen vergelijken en wegen om een

keuze te maken. 

Paasproject
Door Arjen Wever en Jelle Visser

Jezus geneest een verlamde

1 En na enkele dagen kwam Hij opnieuw in 

Kapernaüm; en men hoorde dat Hij thuis was.

2 En meteen verzamelden zich daar velen, zodat 

zelfs de ruimte bij de deur hen niet meer kon 

bevatten; en Hij sprak het Woord tot hen.

3 Er kwamen ook enigen naar Hem toe die een 

verlamde brachten, door vier mannen gedragen.

Schriftlezing Markus 2 vers 1 t/m 12
Herziene Statenvertaling

4 En omdat zij niet bij Hem konden komen vanwege 

de menigte, verwijderden zij de dakbedekking 

boven de plaats waar Hij was; en nadat zij het dak

opengebroken hadden, lieten zij de ligmat

waarop de verlamde lag, neer.

5 En toen Jezus hun geloof zag, zei Hij tegen de 

verlamde: Zoon, uw zonden zijn u vergeven.

6 En er zaten daar enigen van de schriftgeleerden, 

en die overlegden in hun hart:

Schriftlezing Markus 2 vers 1 t/m 12
Herziene Statenvertaling

7 Waarom spreekt Deze op die manier 

godslasteringen? Wie kan zonden vergeven dan 

God alleen?

8 En Jezus, Die meteen in Zijn geest onderkende dat 

zij zo bij zichzelf overlegden, zei tegen hen: 

Waarom overlegt u deze dingen in uw hart?

9 Wat is gemakkelijker, tegen de verlamde te 

zeggen: De zonden zijn u vergeven, of te zeggen: 

Sta op, neem uw ligmat op en ga lopen?

Schriftlezing Markus 2 vers 1 t/m 12
Herziene Statenvertaling
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10 Maar opdat u zult weten dat de Zoon des 

mensen macht heeft op de aarde zonden te 

vergeven (zei Hij tegen de verlamde):

11 Ik zeg u: Sta op, neem uw ligmat op en ga naar 

uw huis.

12 En hij stond meteen op, en nadat hij de ligmat

opgenomen had, ging hij voor het oog van allen 

naar buiten, zodat zij allen buiten zichzelf waren 

en God verheerlijkten en zeiden: Wij hebben nog

nooit zoiets gezien!

Schriftlezing Markus 2 vers 1 t/m 12
Herziene Statenvertaling

Thema:

Wie is Jezus?

Tekst:

9 Wat is gemakkelijker, tegen de verlamde te zeggen: 
De zonden zijn u vergeven, of te zeggen: Sta op, 
neem uw ligmat op en ga lopen?

10 Maar opdat u zult weten dat de Zoon des mensen 
macht heeft op de aarde zonden te vergeven (zei Hij 
tegen de verlamde):

11 Ik zeg u: Sta op, neem uw ligmat op en ga naar uw 
huis.

Preek


