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Welkom 
 
Inleiding en schriftlezing Marcus 10, 46 - 52  
Ze kwamen in Jericho. Toen hij met zijn leerlingen en gevolgd door een grote 
menigte weer uit Jericho vertrok, zat daar een blinde bedelaar langs de weg, een 

zekere Bartimeüs, de zoon van Timeüs. Toen hij hoorde dat Jezus uit Nazaret 
voorbijkwam, begon hij te schreeuwen: ‘Zoon van David, Jezus, heb medelijden 
met mij!’ De omstanders snauwden hem toe dat hij zijn mond moest houden, 

maar hij schreeuwde des te harder: ‘Zoon van David, heb medelijden met mij!’ 
Jezus bleef staan en zei: ‘Roep hem.’ Ze riepen de blinde en zeiden tegen hem: 

‘Houd moed, sta op, hij roept u.’ Hij gooide zijn mantel af, sprong op en ging 
naar Jezus. Jezus vroeg hem: ‘Wat wilt u dat ik voor u doe?’ De blinde 
antwoordde: ‘Rabboeni, zorg dat ik weer kan zien.’ Jezus zei tegen hem: ‘Ga 

heen, uw geloof heeft u gered.’ En meteen kon hij weer zien en hij volgde hem 
op zijn weg. 
 

Orgelspel: lied 534: ‘Hij die de blinden weer liet zien’ 

 

Hij die de blinden weer liet zien, 
hun ogen kleur liet ondervinden, 

is zelf het licht dat ruimte geeft, 
ons levenslicht, de Zoon van God. 
 

Hij die de lammen lopen liet, 
hun dode krachten deed ontvlammen, 

is zelf de weg tot waar geluk: 
ons levenspad, de Zoon van God. 
 

Hij die de armen voedsel gaf, 
met overdaad hen kwam verwarmen, 

is zelf het brood dat honger stilt: 
ons levensbrood, de Zoon van God. 
 

Hij die de doven horen deed, 
hun eigen oren deed geloven, 

is zelf het woord dat waarheid spreekt: 
het levend woord, de Zoon van God. 

  



Overdenking 

 
Orgelspel: lied 909: ‘Wat God doet, dat is welgedaan’ 
 

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. 
 

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. 
 
Wat God doet, dat is welgedaan, 

daar laat ik het bij blijven. 
Al moet ik door de engten gaan 

waar mij de dood zal drijven 
als God mij leidt 
kan ik de tijd 

van duisternis verdragen: 
ik zal zijn licht zien dagen. 

 
Gebeden en zegenbede 
 

Orgelspel: lied 425: ‘Vervuld van uw zegen’ 
 

Vervuld van uw zegen 
gaan wij onze wegen 

van hier, uit dit huis 
waar uw stem wordt gehoord 
in Christus verbonden 

tezamen gezonden 
op weg in een wereld 

die wacht op uw woord 
 
Om daar in genade 

uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep 

in het donkerste dal 
door liefde gedreven 
om wie met ons leven 

uw zegen te brengen 
die vrucht dragen zal 


