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Veenendaal, Sionskerk, 22 maart 2015, 17.00 uur. 
Themadienst: de stilte van God in een serie 
Schriftlezing, Psalmen 22: 2-6 | Markus 15: 33-38 | HSV | OB | Liedboek’73 
 
Orde van dienst: 
 
Orgelspel 
 
Welkom & Mededelingen 
 
Zingen lied 174  

1 Ik wil mij gaan vertroosten 
in Jesu lijden groot. 
Al heeft 't gestaan ten boosten 
het mocht nog worden goed. 
Al om mijn zondig leven 
ben ik met druk bevaân. 
Dat wil ik gaan begeven: 
o Jesu, zie mij aan! 
 
2 Mijn zuchten en mijn kermen 
zie aan, genadig God! 
Eilaas, wil mijns ontfermen, 
al heb ik uw gebod 
versmaad te meen'ger ure, 
ik wil mij beetren gaan. 
Dit doet mijn herte treuren: 
o Jesu, zie mij aan! 
 
3 De tijd heb ik verloren, 
die Gij mij hebt verleend. 
Naar U wild' ik niet horen, 
in zonden was 'k versteend. 
Zeer traag ben ik tot deugden, 
al heb ik goed vermaan. 
Oorsprong der eeuwge vreugden, 
o Jesu, zie mij aan! 

 
Laten wij samen stil zijn 
voor het aangezicht  
van de God van Israël 
 
Stil gebed 
 
Votum:  

En onze hulp  
in de Naam van de Eeuwige 
Die hemel en aarde geschapen heeft 
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Die trouw houdt tot in Eeuwigheid 
En die niet varen laat 
De werken van Zijn handen 

 
& Groet: 

Genade zij u en vrede 
Van God de Vader 
Van Jezus Christus de Zoon 
In de gemeenschap met de Heilige Geest 
Amen 

 
Zingen Psalm 62: 1 

1 Mijn ziel is immers stil tot God; 
Van Hem wacht ik een heilrijk lot. 
Hij immers zal mijn rotssteen wezen; 
Mijn heil, mijn hulp in mijn gebrek; 
Mijn toevlucht en mijn hoog vertrek. 
Ik zal geen grote wankling vrezen. 

 
Belijden wij nu het christelijk geloof 
 
Geloofsbelijdenis  
 
Zingen Psalm 115: 9 OB 

9 In 't stille graf zingt niemand 's HEEREN lof. 
Het zielloos lijf, gedompeld in het stof, 
Kan Hem geen glorie geven; 
Maar onze tong zingt tot in eeuwigheid 
Des HEEREN lof, Zijn roem en majesteit. 
Looft God, de bron van 't leven! 

 
Gebed 
 
Schriftlezingen 
 
1e lezing Psalmen 22: 2-6 

2 Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten, 
bent U ver van mijn verlossing, van de woorden van mijn jammerklacht? 
3 Mijn God, ik roep overdag, maar U antwoordt niet, 
en 's nachts, maar ik vind geen stilte. 
4 Maar U bent heilig, 
U troont op de lofzangen van Israël. 
5 Op U hebben onze vaderen vertrouwd, 
zij hebben vertrouwd en U hebt hen bevrijd. 
6 Tot U hebben zij geroepen en zij zijn gered, 
op U hebben zij vertrouwd en zij zijn niet beschaamd. 

 
2e lezing Markus 15: 33-38 
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33 En toen het zesde uur gekomen was, kwam er duisternis over heel de aarde, tot het 
negende uur toe. 
34 En op het negende uur riep Jezus met luide stem: ELOÏ, ELOÏ, LAMA SABACHTANI, dat is 
vertaald: Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten? 
35 En sommigen van hen die daarbij stonden en dit hoorden, zeiden: Zie, Hij roept Elia. 
36 En er snelde iemand toe, vulde een spons met zure wijn, stak die op een rietstok en gaf 
Hem te drinken, en hij zei: Houd op, laten wij zien of Elia komt om Hem er af te nemen. 
37 En roepend met luide stem gaf Jezus de geest. 
 38 En het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden. 

 
 
Zingen Psalm 131 

1 O Heer, er is geen trots in mij, 
ik houd mijn hart van hoogmoed vrij, 
ik zoek niet met een waanwijs oog 
naar wat te groot is en te hoog. 
 
2 Heb ik mijn ziel niet naar uw wil 
gevoegd in vrede, mild en stil, 
zoals het pas gespeende kind 
troost in zijn moeders armen vindt? 
 
3 Gespeend en toch getroost, zo laat 
mijn ziel zich leiden door Gods raad. 
Hoop, Israël, op God den Heer, 
rust bij Hem nu en immermeer. 

 
Preek / verkondiging 
 
Zingen Psalm 22: 1 en 2 

1 Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij 
en blijft zo ver, terwijl ik tot U schrei, 
en redt mij niet, maar gaat aan mij voorbij? 
Hoe blijft Gij zwijgen? 
Mijn God, ik doe tot U mijn kreten stijgen 
bij dag, bij nacht. Tot U slechts kan ik vluchten, 
maar krijg geen rust, geen antwoord op mijn zuchten 
in klacht op klacht. 
 
2 Nochtans, op U, o God die heilig zijt 
en troont op lofgezangen, U gewijd 
door Israël dat Gij hebt uitgeleid, 
steunt ons vertrouwen, 
immers, de vaadren bleven op U bouwen, 
dat Gij hen naamt in heilige bescherming: 
Gij hebt, als zij U riepen om ontferming, 
hen niet beschaamd. 
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Dankgebed 
 
Inzamelingen van de gaven 
 
Zingen Gezang 188 1 en 2 

1 O Lam van God, onschuldig 
geslacht aan 't kruis der schande, 
te allen tijd geduldig 
bereid ten offerande, 
Gij hebt de schuld gedragen, 
nu is de dood verslagen. 
Erbarm U onzer, o Jezus! 
 
2 O Lam van God, onschuldig 
gefolterd en geslagen, 
leer ons, als Gij geduldig, 
ons kruis U na te dragen; 
doe ons U meer beminnen 
en help ons overwinnen. 
Geef ons uw vrede, o Jezus! 

 
Zegen 
 


