
Lied 558 

Jezus om uw lijden groot 
Om uw leven en uw dood 
Die volbrengen ’t recht van God 
Kyrie eleison 

 
 
Een lied voor de lijdenstijd, de tijd voor Pasen. De weg van Jezus ging door lijden heen. Het 
kruis waaraan Hij stierf.  En wij zien in onze wereld ook lijden. We roepen Heer ontferm U. 
We roepen dat God de Heer ons ziet, ons zal blijven zien, dat zijn liefde ons dragen zal.  
 
Kyrie eleison, Heer ontferm u, over ieder die vecht voor zijn leven, over wie bang is voor zijn 
eigen gezondheid, over jongeren van wie het leven op slot staat, Heer ontferm u over wie 
geërgerd raakt, over wie alleen moet zijn, over  wie het harde werken nauwelijks volhoudt, 
over wie al te lang stil zit, Heer ontferm u, over ieder die rouw heeft,  Kyrie eleison 
 
 
Lied 1003 

Stil is de straat. Overal 
Mensen in huizen verdwenen 
Even een luide sirene 
Stil is de straat overal.  
 
Komt er God een nieuwe morgen 
Als een teken van uw trouw  
worden wij bevrijd van zorgen 
God kom gauw 

 
 
Lezing Psalm 139 
 
1Voor de koorleider. Van David, een psalm. 
HEER, u kent mij, u doorgrondt mij, 
2u weet het als ik zit of sta, 
u doorziet van verre mijn gedachten. 
3Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op, 
met al mijn wegen bent u vertrouwd. 
4Geen woord ligt op mijn tong, 
of u, HEER, kent het ten volle. 
5U omsluit mij, van achter en van voren, 
u legt uw hand op mij. 
6Wonderlijk zoals u mij kent, 
het gaat mijn begrip te boven. 
7Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen, 
hoe aan uw blikken ontkomen? 
8Klom ik op naar de hemel – u tref ik daar aan, 
lag ik neer in het dodenrijk – u bent daar. 



9Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad, 
al ging ik wonen voorbij de verste zee, 
10ook daar zou uw hand mij leiden, 
zou uw rechterhand mij vasthouden. 
 
 
Er is van alles wat niet meer kan, ons leven dat anders zo vol beweging is wordt stiller. En 
zelfs als je televisie blijft kijken, online spelletjes, netflixen, je komt er niet onderuit, het 
leven wordt stiller en kleiner. Je wordt op je zelf teruggeworpen. Wie ben ik nog als ik zo 
weinig meer hoef? Psalm 139 lees ik vandaag. Dat God je ziet en kent. Juist als je op jezelf 
wordt teruggeworpen, mag je weer naar boven kijken. Dat de God van heel je leven, er ook 
nu is, en je ziet en kent. Weet hoe je eraan toe bent en in alles naast je staat. God U bent 
voor mij en naast mij en om mij heen, Heer u bent altijd bij me. 
 
De reden om deze psalm vandaag ook te lezen is ook vanwege deze zin: U legt uw hand op 
mij. Met de 1,5 meter afstand is dat hetgeen wat je zo missen kunt. Wat is nou een 
handdruk, er zijn wel belangrijkere dingen. Maar hoe is dat als je alleen bent, als je verzorgd 
wordt, maar ook als je jonger bent en alles verder kan, wie is er nog die mij even aanraakt, 
het leven zonder aanraking wordt soms zo kil en afstandelijk. De psalm zegt: U legt uw hand 
op me. Ik wens je toe dat je heel veel sociaal contact hebt via telefoon, online, WhatsApp, 
zwaaiend achter het raam, een kaartje. Dat je verbonden bent en blijft. Maar dat als je juist 
die aanraking mist, dat je als je dit hoort, ook ervaart dat God door zijn Geest zijn hand op je 
legt. Dat Hij je nu zegent, dat zijn warmte om je heen is, dat zijn liefde je draagt. 
 
Toen Jezus in de hof van Getsemaneh zijn eigen lijden voor zich zag, zei Hij… laat deze beker 
van mij gaan. Maar toen hij merkte dat het lijden niet zou overgaan, zei Hij… niet mijn wil 
maar uw wil geschiede. Overgave. Ook als voorbeeld voor ons. In zijn weg leven wij, zien wij 
de Paasmorgen tegemoet.  
 
 
Psalm 139:1 

Heer die mij ziet zoals ik ben 
Dieper dan ik mijzelf ooit ken 
Kent Gij mij, Gij weet waar ik ga 
Gij volgt mij waar ik zit of sta 
Wat mij ten diepste houdt bewogen 
’t ligt alles open voor uw ogen.  

 
 
Lieve Heer, omarm ons en raak ons aan, dat we even mogen weten bij U geborgen te zijn. 
Wij bidden u voor zieken, ook op de IC dat zij moed hebben, vertrouwen, kracht hebben om 
te vechten en genezing vinden, zo U het geven wil. 
Wij bidden voor stervenden, dat er voor hen ook verbondenheid is, dat wie voor hen zorgen 
nabijheid kunnen geven, troost Heer de nabestaanden. 
Geef wie nu wanhopen over werk, baan, loon, opleiding  of toekomst vertrouwen hier 
doorheen te komen, geef solidariteit in onze samenleving. 



Wij bidden voor de regering, Beleidsmakers, RIVM, dokters, verpleegkundigen, verzorgers, 
allen die zich zo inspannen, geef hen kracht, geduld, uithoudingsvermogen, wijsheid, 
mededogen, vastberadenheid. 
Voor de wijde wereld in zorgen bidden we, dat ieder land de weg hieruit weet te vinden en 
om de zwaksten blijft denken.  
 
Onze Vader 
 
 

Dank U voor deze nieuwe morgen 
Dank u voor deze nieuwe dag 
Dank u dat ik met al mijn zorgen 
Bij u komen mag.  
 
Dank u uw liefde kent geen grenzen 
Dank u dat ik nu weet daarvan 
Dank u o Heer ik wil u danken 
Dat ik danken kan. 

 
 
De bloemen van deze zondag gaan naar het echtpaar Van Dijk aan de Eerbeekseweg. Zij 
waren deze week 60 jaar getrouwd. Hartelijk gefeliciteerd.  Onder dit filmpje staat een 
collectedoel: vluchtelingen klem in Griekenland, als je wilt kun je daar wat op overmaken, via 
de diaconie. Volgende week staat hier weer een filmpje. En woensdag luiden weer de 
klokken van hoop en troost.  
 
 
God zal je zegenen en behoeden, zijn trouw zal je bewaren, Hij maakt het licht in je leven, Hij 

geeft vrede Amen 

 

Lied 415 

Zegen ons algoede 
Neem ons in uw hoede 
En verhef uw aangezicht 
Over ons en geef ons licht 
 
Amen, amen, amen 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer 
Amen God uw naam ter eer.  

 

 


