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VOORBEREIDING  
v:  In de naam van de Vader, de Zoon en Heilige Geest.  
g:  Amen.  
v:  Onze hulp is in de naam van Heer  
g:  die hemel en aarde gemaakt heeft.  
v:  Voorbereidingsgebed  

… vergeef ons al wat wij misdeden  
g:  opdat wij weer in vrede leven.  
v:  Amen.  
 
ANTIFOON  

Wees voor mij een rots, een toevlucht,  
een vesting die mij redding biedt.  
U zult mijn gids zijn, mij leiden tot eer van uw naam.  
 

INTROÏTUSPSALM  
 Psalm 31: 1, 3 en 15 
1   Op U vertrouw ik, Heer der Heren, 
 Gij die mijn sterkte zijt. 
 Om uw gerechtigheid 
 wil nimmer mij de rug toekeren. 
 Betoon mij uw nabijheid 
 en stel mij in de vrijheid. 
 
3   Gij zijt mijn rots, Gij wilt mij wezen, 
 om uwen naam, o Heer, 
 toevlucht en tegenweer. 
 Gij leidt mij uit, ik zal niet vrezen. 
 Al spannen zij hun netten, 
 Gij zelf zult mij ontzetten. 
 
15   Hoe groot is 't goed, dat Gij, o Heer, 
 hebt weggelegd voor hem, 
 die acht slaat op uw stem. 
 Gij zijt voor wie zich tot U keren 
 een schuilplaats uit den hoge 
 voor aller mensen ogen. 
 
ANTIFOON  
 
KYRIE EN GLORIA  
V: Heer, ontferm U 
G: Christus, ontferm U, Heer, ontferm U 
Glorialied: Lied 302: 1 
 
 



GROET  
v:  De Heer zij met u,  
g:  en met uw geest.  
 
COLLECTAGEBED  
 
LEZING UIT OUDE TESTAMENT  
 2 Koningen 5: 1-3; 9-15b 
Naäman, de bevelhebber van het Aramese leger, stond bij zijn koning in hoog aanzien en 
werd zeer door hem gewaardeerd, want de Heer had hem voor Aram een grote overwinning 
laten behalen. Maar deze grote krijgsman leed aan huidvraat. Nu hadden de Armeniërs op 
een van hun strooptochten uit Israël een jong meisje meegevoerd, dat als slavin diende bij 
de vrouw van Naäman. Zij zei tegen haar meesteres: ‘Ach, kon mijn meester maar eens naar 
de profeet in Samaria gaan, die zou hem wel genezen.’ 
Naäman reed met zijn strijdwagen naar het huis van Elisa. Elisa stuurde iemand naar buiten 
om hem te zeggen: ‘Baad u zevenmaal in de Jordaan, dan zal uw huid weer genezen 
worden en u zult weer rein zijn.’ Kwaad ging Naäman weg. ‘Ik had gedacht dat hij zelf naar 
buiten zou komen,’ zei hij, ‘En dat hij de naam van de Heer, zijn God, zou aanroepen en met 
zijn hand over de aangetaste plek zou strijken, en zo de huid zou wegnemen. Zijn de rivieren 
van Damascus, de Abana en de Parpar, soms niet beter dan alle wateren in Israël? Had ik 
me daarin niet kunnen baden om rein te worden?’ Verontwaardigd draaide hij zich om en 
ging weg. Maar zijn bedienden kwamen hem achterna en zeiden: ‘Maar overste, als de 
profeet u een ingewikkelde opdracht had gegeven, had u die toch ook uitgevoerd? Dus nu hij 
tegen u zegt: ‘Baad u, en u zult weer rein worden, moet u dat zeker doen.’ Hierop daalde 
Naäman af naar de Jordaan en dompelde zich daar zevenmaal onder, zoals de godsman 
had gezegd. Zijn huid werd weer gezond, zo gaaf als de huid van een kind, en hij was weer 
rein. Toen keerde hij met zijn hele gevolg naar Elisa terug, maakte bij de godsman zijn 
opwachting en zei: ‘Ik wist wel dat er behalve in Israël in de hele wereld geen God is.' 
 
GRADUALEPSALM  

Psalm 77: 1 en 6 
1   Roepend om gehoor te vinden, 
 om bij God gehoor te vinden, 
 roep en smeek ik onverpoosd, 
 maar mijn ziel blijft ongetroost. 
 Nu de druk mij overmande, 
 hef ik tot de Heer mijn handen, 
 maar 't gedenken is mij pijn, 
 nu ik zonder God moet zijn. 
 
6   God, uw pad was door de golven. 
 Waat'ren hebben het bedolven 
 en uw voetspoor uitgewist; 
 geen die nog uw treden gist. 
 Maar Gij gaaft een goed geleide 
 aan het volk dat Gij bevrijdde; 
 Mozes' en Aärons hand 
 voerde 't in een veilig land. 
 Terug naar boven 
 



EPISTELLEZING  
 1 Korintiërs 12: 12-14 
Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die 
delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. Wij zijn allen gedood 
in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden, wij zijn allen van één Geest 
doordrenkt, of we nu uit het Joodse volk of uit een ander volk afkomstig zijn, of we nu slaven 
of vrije mensen zijn. Immers, een lichaam bestaat niet uit één deel, maar uit vele. 
 
ZONDAGSLIED  

Lied 909: 1 en 2 
1   Wat God doet, dat is welgedaan, 
 zijn wil is wijs en heilig. 
 'k Zal aan zijn hand vertrouwend gaan, 
 die hand geleidt mij veilig. 
 In nood is mij 
 zijn trouw nabij. 
 Ja Hij, de Heer der heren, 
 blijft eeuwig wijs regeren. 
 
2   Wat God doet, dat is welgedaan. 
 Hij is mijn licht en leven. 
 Ik wil mijzelf van nu voortaan 
 blijmoedig aan Hem geven, 
 omdat ik weet 
 in vreugd en leed: 
 zijn vaderlijke ontferming 
 blijft eeuwig mijn bescherming. 
 
PSALMWOORD  

Ik zal mij verblijden, juichen over uw trouw,  
want U ziet mijn ellende, U kent de nood van mijn ziel. Halleluja!  
 

EVANGELIELEZING  
Marcus 1: 40-45 

Er komt tot hem een huidvraatlijder, 
die hem te hulp roept 
en terwijl hij een knieval maakt 
tot hem zegt: 
als u het wílt bent u bij machte 
mij rein te maken! 
Diep geroerd strekt hij zijn hand uit, 
grijpt hem vast en zegt tot hem: 
ik wíl dat, wórd gereinigd! 
Meteen gaat de huidvraat van hem weg 
en wordt hij gereinigd. 
Hij snauwt hem af, 
werpt hem meteen naar buiten 
en zegt tot hem: 
zie toe dat je aan niemand iets zegt, 
nee: scheer je weg, 



‘toon je aan de priester’  
en offer voor je reiniging 
wat Mozes heeft opgedragen, 
hun tot getuigenis! 
Maar buitengekomen 
begint hij het meeste uit te bazuinen 
en aan het gesprokene 
ruchtbaarheid te geven, 
zodat hij niet meer bij machte is 
in het openbaar een stad binnen te komen, 
maar daarbuiten heeft moeten zijn 
op plekken in de woestijn; 
toch zijn zij naar hem toe blijven komen, 
van overal. 
g:  Lof zij Christus in eeuwigheid.  
 
CREDO 
 Lied 343 
1  Geloofd zij God die heel de wereld tot leven wekt,  
    die aarde, zon en sterren met jubel schept,  
    die hoort de klacht van kleinen, hen ziet en redt.  
 
2  Geloofd zij God die kwam ter wereld, Maria’s zoon,  
    die mensen hielp en meeleed en werd gedood.  
    Hij leeft, geloofd zij Christus die bij ons woont.  
 
3  Geloofd zij God die in de wereld met vuur en geest  
    ons zuivert en doet opstaan en muren breekt,  
    tot alle volken één zijn in Christus’ geest.  
 
4  Geloofd zij God die tijd en wereld ver overstijgt,  
    die is en was en zijn zal en met ons blijft  
    en als het al ineenstort betrouwbaar blijkt. 
 
PREDIKING  
 
LIED 911: 3 en 4 
3  Ja, Gij zijt het die mij redt 
    van uw eigen strenge wet, 
    van mijn eigen dwaze schuld 
    die Gij delgt in uw geduld, 
    God die al mijn kwaad verdroeg, 
    uw genade is genoeg. 
 
4  Wat ik in mijn handen houd 
    is uw kruis tot mijn behoud. 
    Gij die naakten overkleedt, 
    die tot redding zijt gereed, 
    die melaatsen rein doet zijn, 
    kleed mij, red mij, maak mij rein. 



GEBEDEN  
Dankgebed  
Voorbeden  
Responsie na voorbeden: Lied 367 h 

Wij bidden U, verhoor ons, Heer. 
Stil gebed  
Onze Vader, die in de hemelen zijt,  
uw naam worde geheiligd,  
uw rijk kome,  
uw wil geschiede,  
gelijk in de hemel, alzo ook op aarde,  
geef ons heden ons dagelijks brood  
en vergeef ons onze schulden,  
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren,  
en leid ons niet in verzoeking,  
maar verlos ons van het kwade.  
Want U is het rijk en de kracht  
en de heerlijkheid, in eeuwigheid. Amen.  

 
SLOTLIED  
 Lied 973 

1. Om voor elkaar te zijn uw oog en oor,  
te zien wie niet gezien wordt, niet gehoord,  
en op te vangen wie zijn thuis verloor,  
halleluja,  
 

2. om voor elkaar te zijn uw hand en voet,  
te helpen wie geen helper had ontmoet:  
wie dorst of hongert wordt getroost, gevoed,  
halleluja,  
 

3. om voor elkaar te zijn uw hart en mond,  
om op te komen voor wie is verstomd,  
voor wie gevangen zit of is gewond,  
halleluja,  
 

4. roept U ons, Christus, uw gezicht te zijn,  
gerechtigheid en vrede, brood en wijn,  
uw liefde, hoop, geloof – uw zonneschijn.  
Halleluja 

 
ZEGEN  
g:  Amen.  
 
ORGELSPEL  
 


