
 1 van 3 

Rotterdam-centrum Pauluskerk 
Maart 1970  
Schriftlezingen, | Markus 14: 3-9 
Tekst: Markus 14: 7 | maar Mij hebt gij niet altijd bij u 
 
Orde van dienst: 
 
Stil gebed 
 
Votum & Groet: 
 
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 
IJvrig mij Uw wet betrachten. 
Want Gij zijt mijn heil, o Heer', 
'k Blijf U al den dag verwachten. 

 
5 Loutre goedheid, liefdekoorden, 
Waarheid zijn des Heeren paan 
Hun, die Zijn verbond en woorden, 
Als hun schatten, gadeslaan, 
Wil mij, Uwen Naam ter eer, 
Al mijn euveldaan vergeven! 
Ik heb tegen U, o Heer', 
Zwaar en menigmaal misdreven. 

 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Psalm 75: 1 

1 U alleen, U loven wij; 
Ja wij loven U, o Heer', 
Want Uw Naam, zo rijk van eer, 
Is tot onze vreugd nabij. 
Dies vertelt men in ons land, 
Al de wondren Uwer hand. 

 
Schriftlezing 
 
Markus 14: 3-9 

3 En als Hij te Bethanië was, in het huis van Simon, den melaatse, daar Hij aan tafel zat, 
kwam een vrouw, hebbende een albasten fles met zalf van onvervalsten nardus, van groten 
prijs; en de albasten fles gebroken hebbende, goot die op Zijn hoofd. 
4 En er waren sommigen, die dat zeer kwalijk namen bij zichzelven, en zeiden: Waartoe is 
dit verlies der zalf geschied? 
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5 Want dezelve had kunnen boven de driehonderd penningen verkocht, en die den armen 
gegeven worden; en zij vergrimden tegen haar. 
6 Maar Jezus zeide: Laat af van haar; wat doet gij haar moeite aan? Zij heeft een goed werk 
aan Mij gewrocht. 
7 Want de armen hebt gij altijd met u, en wanneer gij wilt, kunt gij hun weldoen; maar Mij 
hebt gij niet altijd. 
8 Zij heeft gedaan, hetgeen zij konde; zij is voorgekomen, om Mijn lichaam te zalven, tot een 
voorbereiding ter begrafenis. 
9 Voorwaar zeg Ik u: Alwaar dit Evangelie gepredikt zal worden in de gehele wereld, daar zal 
ook tot haar gedachtenis gesproken worden, van hetgeen zij gedaan heeft. 

 
Gebed 
 
Mededelingen en inzameling van de gaven 
 
Zingen Gezang 43 

1 Is dat, is dat mijn Koning, 
dat aller vaad'ren wens, 
is dat, is dat zijn kroning? 
Zie, zie, aanschouw de mens! 
Moet Hij dat spotkleed dragen, 
dat riet, die doornenkroon, 
lijdt Hij die spot, die slagen, 
Hij, God, uw eigen Zoon? 
 
2 Ja, ik kost Hem die slagen, 
die smarten en die hoon; 
ik doe dat kleed Hem dragen, 
dat riet, die doornenkroon; 
ik sloeg Hem al die wonden, 
voor mij moet Hij daar staan; 
ik deed door mijne zonden, 
Hem al die jamm'ren aan. 
 
3 O Jezus, man van smarten, 
Gij aller vaad'ren wens, 
herinner aller harten 
't aandoenlijk: "Zie den mens!" 
Laat mij toch nooit vergeten 
die kroon, dat kleed, dat riet! 
Dit trooste mijn geweten: 
't is al voor mij geschied! 

 
Prediking Markus 14: 7 
 
Dankgebed in het onze Vader 
 
Zingen Psalm 86: 6 
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6 Leer mij naar Uw wil te handlen, 
'k Zal dan in Uw waarheid wandlen; 
Neig mijn hart, en voeg het saam, 
Tot de vrees van Uwen Naam. 
Heer', mijn God, ik zal U loven, 
Heffen 't ganse hart naar boven; 
'k Zal Uw Naam en majesteit 
Eren tot in eeuwigheid. 

 
Zegen 
 
Orgelspel 


