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Wie onder u belangrijk wil worden, Die moet uw dienaar zijn. Want ook de Zoon des mensen 

  



is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en Zijn leven te geven voor velen. 

Afkondigingen 

Verslag van de VBW en het Teenevent 

 

  



Wie onder u belangrijk wil worden, Die moet uw dienaar zijn. Want ook de Zoon des mensen 

Zingen  Weerklank 596 

Als je bidt zal Hij je geven, 
als je klopt aan de deur, zal Hij open doen. 
Als je zoekt dan zul je vinden, halleluja. 
Halleluja, halleluja, halleluja. 
 
1. Als je de Vader vraagt om een brood 
geeft Hij je zeker nooit een steen. 
Al je gebeden klein of groot, 
heus Hij vergeet er niet één. 
 
Als je bidt... 
 
2. Als je mijn Vader iets wil vragen, 
vraag in mijn naam, Ik zal het doen. 
ik ben met je alle dagen, 
Ik ben dezelfde als toen. 
 
Als je bidt … 
 
 
Stil gebed 

Votum en groet 

Aanvangstekst Markus 10:43b en 45 

Maar wie onder u belangrijk wil worden, die moet uw dienaar zijn. 
Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar 
om te dienen, en Zijn ziel te geven als losprijs voor velen. 
 
 
Zingen   
 
Weettekst 
Wie onder u belangrijk wil worden, Die moet uw dienaar zijn. 
Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden,  
maar te dienen en Zijn leven te geven voor velen. 
  



is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en Zijn leven te geven voor velen. 

1.  God keert alles om en brengt de hemel hier. 
Onze Koning maakt zich kwetsbaar als een kind. 
God keert alles om en is in zwakheid sterk, 
als Hij door een weg van lijden overwint. 
  

Hoe verheven Zijn wegen, hoe omvangrijk Zijn zegen. 
Heel ons aardse bestaan, wordt vernieuwd in Zijn naam. 
Waar God zelf op aarde komt, daar keert God alles om. 

  
2.  God keert alles om en brengt ontheemden thuis. 
Wie alleen is wordt door liefde vergezeld. 
God keert alles om en geeft vermoeiden rust. 
Wat gebroken is wordt in Zijn naam hersteld. 
 

Hoe verheven Zijn wegen… 
 
Hoe verheven Zijn wegen… 
…..Waar God Zelf op aarde komt,  
Waar God Zelf op aarde komt, daar keert God alles om. 

 
3.   God keert alles om en leidt ons naar het kruis, 
waar Hij liefdevol de zondaar heilig maakt. 
God keert alles om en laat door Jezus zien, 
dat de hemel met Zijn komst de aarde raakt. 
 
Lees maar in de Bijbel 
God heeft ons zijn Zoon gegeven, lees maar in de Bijbel. 
Hij belooft ons eeuwig leven, lees maar in de Bijbel. 
Jezus heeft nu alle macht, lees maar in de Bijbel.  
Door het offer dat Hij bracht, lees maar in de Bijbel. 
Alles wat we nodig hebben om voor God te leven, 
Dat staat in zijn Woord geschreven, lees maar in de Bijbel. 
 
Heeft God altijd al bestaan? Lees maar in de Bijbel. 
Kan ik ook zijn stem verstaan? Lees maar in de Bijbel. 
Is het waar wat Jezus zei? Lees maar in de Bijbel. 
Houdt Hij echt zoveel van mij? Lees maar in de Bijbel. 
Alles wat we nodig hebben om voor God te leven, 
Dat staat in zijn Woord geschreven, lees maar in de Bijbel. 
 
Alles wat we nodig hebben om voor God te leven, 
Dat staat in zijn Woord geschreven, lees maar in de Bijbel. 



Wie onder u belangrijk wil worden, Die moet uw dienaar zijn. Want ook de Zoon des mensen 

De 10 woorden 
 
En God sprak: 
 
"Hóór mijn woorden, Ik ben uw God alleen. 
Kies u geen and’re goden, want naast Mij is er géén. 
  
Maak nooit gesneden beelden, die u vertrouwt, vereert, 
Dan doet u iets dat kwaad is en mijn Woord niet leert. 
  
Let heel goed op uw woorden, Misbruik mijn Naam dus niet 
want 't vloeken van de mensen bezorgt Mij veel verdriet. 
  
De zondag is de rustdag, dan gaat u naar de kerk 
om luistrend, zingend, biddend, te rusten van uw werk. 
  
Uw vader en uw moeder ontving u uit mijn hand. 
Bewijs hen trouw en liefde. Zorg voor een goede band. 
  
Haat, nijd, geweld en afgunst, in woord of daad betoond, 
zijn gruw'lijk in mijn ogen. Ik ben waar liefde woont. 
  
Uw lichaam is een tempel, een tempel van uw God. 
En wie die zelf ontheiligt, let niet op mijn gebod. 
  
Wie neemt wat niet van hem is, - een dief is 't die dat doet - 
't geeft niet of 't groot of klein is, miskent een anders goed. 
  
Vertel de goede zaken. Maak niemand stiekem zwart, 
want liegen en bedriegen treft Mij diep in mijn hart. 
  
Wees blij met alle dingen. Verlang niet telkens meer. 
Gun óók iets aan een ander".  
 
Zo spreekt uw God, de Heer.   
 
 
  



is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en Zijn leven te geven voor velen. 

Zingen Psalm 32: 4 
4. Gij zijt mij, HEER, ter schuilplaats in gevaren; 
Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren; 
G' Omringt me, daar Gij mij in ruimte stelt, 
Met blij gezang, dat mijn verlossing meldt. 
Mijn leer zal u, o mens, naar't recht doen hand'len, 
En wijzen u den weg dien gij zult wand'len; 
Ik zal u trouw verzellen met mijn raad, 
Terwijl mijn oog op u gevestigd staat. 
 
 
Gebed om de leiding van de Heilige Geest 
 

Lezen uit de Bijbel: Johannes 20: 11 t/m 18 
 
De verschijning aan Maria Magdalena 
11 Maar Maria stond huilend buiten bij het graf en terwijl zij huilde, boog zij 
voorover in het graf, 
12 en zij zag twee engelen in witte kleding zitten, een aan het hoofdeinde en 
een aan het voeteneinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen 
had; 
13 en die zeiden tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Zij zei tegen hen: Omdat 
ze mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar ze Hem neergelegd 
hebben. 
14 En toen zij dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en zag Jezus staan, 
maar zij wist niet dat het Jezus was. 
15 Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het 
de tuinman was, en zei tegen Hem: Mijnheer, als u Hem weggedragen hebt, 
zeg mij dan waar u Hem neergelegd hebt en ik zal Hem weghalen. 
16 Jezus zei tegen haar: Maria! Zij keerde zich om en zei tegen Hem: Rabboeni; 
dat betekent: Meester. 
17 Jezus zei tegen haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren 
naar Mijn Vader, maar ga naar Mijn broeders en zeg tegen hen: Ik vaar op 
naar Mijn Vader en uw Vader, en naar Mijn God en uw God. 
18 Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de Heere gezien had 
en dat Hij dit tegen haar gezegd had. 
 
 
  



Wie onder u belangrijk wil worden, Die moet uw dienaar zijn. Want ook de Zoon des mensen 

Zingen   
 
Maria kwam bij het graf en huilde om haar Heer. 
De grote steen was weggerold en Jezus was er niet meer. 
Maar een engel zei plotseling: Weet je niet meer Wat Hij gesproken heeft? 
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan, Hij leeft, Hij leeft 
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan, Hij leeft, Hij leeft 
 
De discipelen waren zo moe. Ze treurden om de Heer. 
Waar moesten ze nu nog naar toe? Hun meester was er niet meer. 
Maar Maria riep plotseling: Hij heeft gedaan, wat Hij gesproken heeft. 
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan, Hij leeft, Hij leeft. 
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan, Hij leeft, Hij leeft. 
 
 
Halleluja, laten wij God prijzen, samen zingend alle eer bewijzen 
Aan de grote Koning van ’t heelal, voor wie iedereen zich buigen zal. 
 
1. Hij kwam op aarde als een kleine baby, 
Hij werd geboren in een beestenstal. 
Zo arm werd Hij, voor jou en mij, Hij die eeuwig heersen zal. 
Halleluja, laten wij God prijzen… 
 
2. Hij groeide op als een gewone jongen, 
Hij was gehoorzaam en Hij leerde goed. 
Zo leefde Hij voor jou en mij, Hij, Die ieder dienen moet. 
Halleluja, laten wij God prijzen… 
 
3. Hij werd volwassen om het kruis te dragen, 
Om te verlossen Wie in Hem gelooft. 
Zo leerde Hij ook jou en mij, Hij die eeuwig heil belooft. 
Halleluja, laten wij God prijzen… 

 
Alles andersom, alles anders, keer het om. 
Dat wat God bedacht is meestal niet wat je verwacht. 
Alles andersom, alles anders, keer het om. 
En al klinkt het raar, geloof het maar: 
God weet wat Hij doet en God is goed! 
 
 
 



is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en Zijn leven te geven voor velen. 

1.  God stuurde Zijn eigen Zoon voor ons allemaal. 
Al voor Hij geboren wordt merk je: Hij is speciaal. 
Wijzen knielen voor Hem neer, dit Koningskindje, nog zo klein. 
Maar al snel leert Jezus ons hoe je dicht bij God kunt zijn! 
 

 
 

2.  Jezus laat de mensen zien wat God voor plannen heeft. 
Door de dingen die Hij doet en zegt en hoe Hij leeft. 
Hij vergeeft voor Hij geneest en kinderen zijn welkom. 
en Hij leert ons keer op keer: God draait alle dingen om!. 

 
 
 

De Zoon van God stierf aan het kruis.  Alles andersom. 
De hoop was weg, het leek voorbij. Maar God draait alles om! 
Jezus overwon de dood.   Alles andersom. 
Een nieuw begin voor jou en mij,  want God draait alles om! 
 
Alles andersom, alles anders, keer het om. 
Dat wat God bedacht is meestal niet wat je verwacht. 
Alles andersom, alles anders, keer het om. 
En al klinkt het raar, geloof het maar: 
God weet wat Hij doet en God is goed! 

 

 

Preek met thema  

Alles andersom…. 

Alles andersom…. 



Wie onder u belangrijk wil worden, Die moet uw dienaar zijn. Want ook de Zoon des mensen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luistervragen 
 
Wie is Maria Magdalena? 

 

Waarom is er verdriet in het leven van mensen? 

 

Wie komt Maria opzoeken en wat zegt Hij? 

 

Welk antwoord geeft Maria? 

 

Wat is het belangrijkste werk van de Heere Jezus? 



is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en Zijn leven te geven voor velen. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Wie onder u belangrijk wil worden, Die moet uw dienaar zijn. Want ook de Zoon des mensen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En niet 

stiekum 

spieken hé 😉 



is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en Zijn leven te geven voor velen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zingen Psalm 25: 2 en 5 

2. HEER, ai, maak mij Uwe wegen, 
Door Uw woord en Geest bekend; 
Leer mij, hoe die zijn gelegen, 
En waarheen G' Uw treden wendt, 
Leid mij in Uw waarheid, leer 
IJv'rig mij Uw wet betrachten; 



Wie onder u belangrijk wil worden, Die moet uw dienaar zijn. Want ook de Zoon des mensen 

Want Gij zijt mijn heil, o HEER, 
'k Blijf U al den dag verwachten. 
 
5. Lout're goedheid, liefdekoorden, 
Waarheid zijn des HEEREN paân 
Hun, die Zijn verbond en woorden, 
Als hun schatten, gadeslaan. 
Wil mij, Uwen naam ter eer; 
Al mijn euveldaân vergeven! 
Ik heb tegen U, o HEER, 
Zwaar en menigmaal misdreven. 
 
 
Чудова ласка, що знайшла - Chudova laska, shcho znaishla  
 
Чудова ласка, що знайшла  Chudova laska, shcho znaishla  
Мене у прірві зла,   Mene u prirvi zla, 
До ніг Ісуса привела,   Do nih Isusa pryvela,  
Життя нове дала.   Zhyttia nove dala. 
До ніг Ісуса привела,   Do nih Isusa pryvela,  
Життя нове дала.   Zhyttia nove dala. 
 
(Prachtige genade heeft mij gevonden, in de afgrond van het kwaad, 
Heeft me aan de voeten van Jezus geleid en me een nieuw leven gegeven.) 
 
Dankgebed en voorbede 
 
Collecte 
 
Bij de uitgang wordt er door de kinderen gecollecteerd voor 
1. Kerkbeheer 
2. VBW 
3. De busjes bij de uitgang zijn bestemd voor Bijbelschool De Wittenberg. 
 
U kunt ook uw gaven voor de 1ste collecte overmaken op  
IBAN NL98 RABO 0373 7116 46 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Wilnis.  
De gaven voor de 2de collecte kunt u overmaken op 
IBAN NL17 RABO 0373 7101 94 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Wilnis.  
U kunt er ook voor kiezen om in één keer uw gaven te geven via de Appostel-
app. 



is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en Zijn leven te geven voor velen. 

Zingen Psalm 100   
 
1. Juich, aarde, juicht alom den HEER; 
Dient God met blijdschap, geeft Hem eer; 
Komt, nadert voor Zijn aangezicht; 
Zingt Hem een vrolijk lofgedicht. 
 
2. De HEER is God; erkent, dat Hij 
Ons heeft gemaakt (en geenszins wij) 
Tot schapen, die Hij voedt en weidt; 
Een volk, tot Zijnen dienst bereid. 
 
Halleluja, glorie halleluja, (Prijst Hem) 
halleluja, glorie halleluja. (Prijst Hem) 
Halleluja, glorie halleluja, (Prijst Hem) 
halleluja, glorie halleluja. 
 
3. Gaat tot Zijn poorten in met lof, 
Met lofzang in Zijn heilig hof; 
Looft Hem aldaar met hart en stem; 
Prijst Zijnen naam, verheerlijkt Hem. 
 
Halleluja, glorie halleluja, (Prijst Hem) 
halleluja, glorie halleluja. (Prijst Hem) 
Halleluja, glorie halleluja, (Prijst Hem) 
halleluja, glorie halleluja. 
 
4. Want goedertieren is de Heer, 
zijn goedheid eindigt nimmermeer. 
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht 
tot in het laatste nageslacht. 
 
Halleluja, glorie halleluja, (Prijst Hem) 
halleluja, glorie halleluja. (Prijst Hem) 
Halleluja, glorie halleluja, (Prijst Hem) 
halleluja, glorie halleluja 
 

 
Zegen 
 



Wie onder u belangrijk wil worden, Die moet uw dienaar zijn. Want ook de Zoon des mensen 

 

 

 

 

Na de dienst is er koffie, thee en limonade in De Roeping achter de kerk. 

           Wij nodigen u en jullie hiervoor van harte uit.         

 
Informatie over onze gemeente vindt u op  hervormdwilnis.nl 
Of neem contact op met de Evangelisatieouderling Siem Kranenburg 

T: 0297-285774   E: evangelisatieouderling@hervormdwilnis.nl 
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