


























Notre-Dame de Paris:  
c’est un miracle, l’orgue monumental a résisté aux flammes 
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Lezing: Jeremia 3 : 22-33. 

 

Gedenk mijn ellende en ontheemdheid: 

alsem en gal!-  
gedenken, ja gedenken zult gij 
hoe mijn ziel zich in mij neerbuigt;  
gebukt zal ik dit terugbrengen in mijn hart 
en hierop mijn verwachting funderen: 
 
 



Lezing: Jeremia 3 : 22-33. 

 

Het zijn de vriendschapsdaden van de Heer 

dat het niet met ons gedaan is, 
dat zijn ontfermingen niet ten einde zijn;  
helemaal nieuw zijn zij,  
ochtend na ochtend, 
groot is uw trouw!-  
(Lied 207: De trouw en goedheid van de Heer) 
hij, de Heer, is mijn deel, zegge mijn ziel, 
daarom blijf ik wachten op hem; 
 

  



Lezing: Jeremia 3 : 22-33. 

 

In-goed is de Heer voor wie hoopt op hem, 

voor de ziel die hem zoekt;  
in-goed is het stil te wachten 
op redding door de Heer;  
in-goed is het voor een kerel 
dat hij in zijn jeugd een juk draagt; 
 

  



Lezing: Jeremia 3 : 22-33. 

 

Ja, laat hij eenzaam zitten en stil zijn 

wanneer het hem is opgelegd;  
ja, laat hij zijn mond neerdrukken in het stof: 
misschien is er hoop!-  
ja, laat hij zijn kaak toekeren aan wie hem slaat, 
en verzadigd worden van smaad!- 
 

  



Lezing: Jeremia 3 : 22-33. 

 

Kijk, niet voor eeuwig verstoot hij, 

mijn Heer; 
kijk, als hij iemand bedroefd heeft 
zal hij zich weer ontfermen 
zo groot is zijn vriendschap; 
kijk, niet van harte verdrukt hij 
en bedroeft hij de zonen van een man. 
 

  

* 









Lezing: Marcus 5 : 22-43. 
22Eén van de leiders van de synagoge,  

die Jaïrus heette, kwam naar hem toe,  
en toen hij Jezus zag  
viel hij aan zijn voeten neer.  

23Hij smeekte hem dringend:  
‘Mijn dochter ligt op sterven;  
kom haar de handen opleggen  
om haar te redden  
en te zorgen dat ze in leven blijft.’  

24Hij ging met hem mee. Een grote menigte 
volgde hem en verdrong zich om hem heen.  



Lezing: Marcus 5 : 22-43. 
25Onder hen was ook een vrouw  

die al twaalf jaar aan bloedverlies leed.  
26Ze had veel ellende doorgemaakt  

door de behandeling van allerlei artsen,  
aan wie ze haar hele vermogen  
had uitgegeven zonder dat ze ergens  
baat bij had gehad; integendeel,  
ze was alleen maar achteruitgegaan.  

27Ze had gehoord over Jezus,  
en ze begaf zich tussen de menigte  
en raakte zijn bovenkleed van achteren aan,  

  



Lezing: Marcus 5 : 22-43. 
28want ze dacht:  

Als ik alleen zijn kleren maar kan aanraken,  
zal ik al gered worden.  

29En meteen hield het bloed op te vloeien en 
merkte ze aan haar lichaam dat ze van de 
kwaal genezen was.  

30Op hetzelfde ogenblik werd Jezus  
zich ervan bewust  
dat er kracht uit hem was weggestroomd.  
Midden in de menigte draaide hij zich om en 
vroeg: ‘Wie heeft mijn kleren aangeraakt?’  

  



Lezing: Marcus 5 : 22-43. 
31Zijn leerlingen zeiden tegen hem:  

‘U ziet dat de menigte zich om u verdringt  
en dan vraagt u: “Wie heeft mij aangeraakt?”’  

32Maar hij keek om zich heen  
om te zien wie het gedaan had.  

33De vrouw, die bang was geworden  
en stond te trillen omdat ze wist  
wat er met haar was gebeurd,  
kwam naar hem toe en viel voor hem neer  
en vertelde hem de hele waarheid.  

  



Lezing: Marcus 5 : 22-43. 
34Toen zei hij tegen haar:  

‘Mijn dochter, uw geloof heeft u gered;  
ga in vrede en wees genezen van uw kwaal.’ 

35Nog voor hij uitgesproken was,  
kwamen enkele mensen tegen de leider  
van de synagoge zeggen:  
‘Uw dochter is gestorven,  
waarom valt u de meester nog lastig?’  

36Maar Jezus hoorde dat  
en zei tegen de leider van de synagoge:  
‘Wees niet bang, maar blijf geloven.’  

  



Lezing: Marcus 5 : 22-43. 
37Hij stond niemand toe om met hem mee te 

gaan, behalve Petrus, Jakobus en Johannes, 
de broer van Jakobus.  

38Ze kwamen bij het huis van de leider van de 
synagoge en zagen daar een groep mensen 
die luid stonden te huilen en te weeklagen.  

39Hij ging naar binnen en zei tegen hen: 
‘Waarom maken jullie zo’n misbaar en huilen 
jullie? Het kind is niet gestorven, het slaapt.’   



Lezing: Marcus 5 : 22-43. 
40Ze lachten hem uit.  

Maar hij stuurde hen allemaal naar buiten  
en ging met de vader en moeder van het kind 
en de leerlingen die bij hem waren  
de kamer van het kind binnen.  

41Hij pakte de hand van het kind vast  
en zei tegen haar:  
‘Talita koem!’  
In onze taal betekent dat:  
‘Meisje, ik zeg je, sta op!’  



Lezing: Marcus 5 : 22-43. 
42Meteen stond het meisje op  

en begon heen en weer te lopen.  
Ze was twaalf jaar.  
Iedereen was met stomheid geslagen.  

43Hij drukte hun op het hart  
dat niemand dit te weten mocht komen,  
en zei dat ze haar te eten moesten geven. 

  

* 
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Collecte Kerkrentmeesterschap: 

NL 35 RABO 0373 7266 51 

Collecte eigen Diaconie: 
NL 65 ABNA 0454 3147 01 

 

  





Staande: Slotlied 864 : 1, 4, 5.  
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