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  LIEDERENBLAD 
 

Zondag 23 februari 2020 morgendienst 
Organist Anton de Jager 
Voorganger Ds. J. het Lam 

      
Welkom/ afkondigingen 
              
Psalm 68 :10 (OB) 
10.Geloofd zij God met diepst ontzag! 
Hij overlaadt ons, dag aan dag, 
Met Zijne gunstbewijzen. 
Die God is onze zaligheid; 
Wie zou die hoogste Majesteit 
Dan niet met eerbied prijzen? 
Die God is ons een God van heil; 
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil, 
Ons 't eeuwig, zalig leven; 
Hij kan, en wil, en zal in nood, 
Zelfs bij het naad'ren van den dood, 
Volkomen uitkomst geven. 
 
Stil gebed  
 
Votum en groet 
 
Lofprijzing: Opwek. 580  
Jezus, Hij kwam  
om ons leven te geven, 
daarom verliet Hij zijn vaderlijk huis. 
Hij gaf aan mij het eeuwige leven 
door te sterven aan het kruis.  

  
Ik zie nu zijn tranen  
en zie nu zijn wonden. 
Ik zie nu het bloed  
dat Hij gaf voor mij.  
Dat bloed wast mij schoon  
en bevrijdt van zonde.  
Prijs de Heer; nu ben ik vrij! 

  
Refrein: 
Ik ben zo dankbaar, Heer 
voor wat U heeft gedaan. 
En heel mijn hart aanbidt 
uw heil’ge naam. 
En Heer, ik hou van U, 
want U hield eerst van mij. 
Uw liefde tilt mij op  
en maakt mij vrij. 

   
Uit liefde droeg Jezus  
de straf van mijn zonden. 
Hij droeg die straf  
zelfs tot diep in de dood. 
Nu houdt de dood  
mij niet langer gebonden, 
ook al was mijn zonde groot. 

  

Want Hij is niet lang  
in het graf gebleven.  
De dood kon onmoog’lijk  
Gods liefde verslaan.  
Nu troont Hij als Koning  
en Heer van het leven.  
Heel de schepping  
roept zijn naam. 
  
(refrein) 
 
Gezang 182 :1 en 4 (LB) 
1.Jezus, leven van ons leven, 
Jezus, dood van onze dood, 
Gij hebt U voor ons gegeven, 
Gij neemt op U angst en nood, 
Gij moet sterven aan uw lijden 
om ons leven te bevrijden. 
Duizend, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer. 
 
4.Alle leed hebt Gij geleden, 
Gij gedragen met geduld. 
Als een worm zijt Gij vertreden 
zonder schuld, om onze schuld, 
opdat wij door U verheven 
als verlosten zouden leven. 
Duizend, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer. 
 
Opwek 509 (Zo lief had God de Vader ons,) 
Zo lief had God de Vader ons  
dat Hij zijn eigen Zoon zond 
tot heil van ons gebroken hart, 
omdat Hij ons zo kostbaar vond. 
Hoe diep en schrijnend was Gods pijn 
toen Hij zijn Zoon zo lijden zag; 
toch is het Jezus’ bloed dat ons 
weer dicht in zijn nabijheid bracht. 
  
O, zie de mens daar aan het kruis, 
met al mijn schuld beladen; 
beschaamd hoor ik mijn eigen stem 
Hem loochenen en smaden. 
Het was mijn zonde die Hij droeg, 
totdat Hij riep: ‘Het is volbracht!’; 
zijn laatste adem bracht mij hoop, 
zijn sterven werd mijn levenskracht. 
  
Ik roem niet meer in eigen kracht, 
in gaven, in wat wijsheid is; 
ik roem alleen nog in de Heer, 
zijn dood en zijn verrijzenis. 
Hoe zou ik delen in zijn loon, 
de zege die Hij heeft behaald? 
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Maar dit weet ik met heel mijn hart: 
zijn offer heeft mijn schuld betaald. 
 
Geboden  
 
Psalm 65 :2,8 en 9 (OB) 
2.Een stroom van ongerechtigheden  
Had d' overhand op mij;  
Maar ons weerspannig overtreden  
Verzoent en zuivert Gij.  
Welzalig, dien Gij hebt verkoren,  
Dien G' uit al 't aards gedruis  
Doet naad'ren, en Uw heilstem horen,  
Ja, wonen in Uw huis.  
 
8.Uw goedheid kroont de jaargetijen  
Waar Gij Uw voetstap zet,  
Daar doet Gij 't al ten zegen dijen; 
Daar druipt het al van vet.  
Het woeste veld vangt zelfs die droppen,  
Zijn weide blijft niet droog;  
De heuvels steken blijde toppen,  
Met lachend groen omhoog. 
  
9.De velden zijn bedekt met kudden;  
De dalen zijn bekleed,  
Met halmen, die van zwaarte schudden,  
En lonen 's landmans zweet.  
Zij juichen, elk op zijne wijze;  
Uw eer klimt uit het stof; 
Zij zingen, Uwen Naam ten prijze,  
Uw goedheid en Uw lof.  
  
Gebed  
 
Bijbellezing: Johannes 12 :20-36 NBV 
 
Psalm 72 :5 en 6 (NB) 
5.Leve de koning in ons midden, 
geef hem Arabisch goud. 
Laten wij daaglijks voor hem bidden, 
nu hij de scepter houdt. 
Het veld zal blinken van het koren. 
Men zal het als een woud 
zelfs op de bergen ruisen horen, 
het ganse land is goud. 
 
6.Bloeie zijn naam in alle streken, 
zolang de zon verrijst. 
Zijn koningschap zij ons een teken 
dat naar Gods toekomst wijst. 
Dat opgetogen allerwegen 
de volken komen saam, 
elkander groetend met de zegen 
van zijn doorluchte naam. 
 

Luisteren Lied van Elly en Rikkert 
  
Kindernevendienst 3/4 en 5/6 

 
Verkondiging n.a.v. Joh. 12 :24-25 

 
Opwek. 268 (Hij kwam bij ons, heel gewoon) 
Hij kwam bij ons, heel gewoon, 
de Zoon van God als mensenzoon. 
Hij diende ons als een knecht 
en heeft zijn leven afgelegd. 
  
Refrein: 
Zie onze God, 
de Koning-knecht, 
Hij heeft zijn leven afgelegd. 
Zijn voorbeeld roept 
om te dienen iedere dag, 
gedragen door zijn liefd' en kracht. 
  
En in de tuin van de pijn 
verkoos Hij als een lam te zijn, 
verscheurd door angst en verdriet 
maar toch zei Hij: 'Uw wil geschied'. 
  
(refrein) 
  
Zie je de wonden zo diep. 
De hand die aard' en hemel schiep, 
vergaf de hand die Hem sloeg. 
De Man, die onze zonden droeg. 
  
(refrein) 
  
Wij willen worden als Hij. 
Elkanders lasten dragen wij. 
Wie is er ned'rig en klein? 
Die zal bij ons de grootste zijn. 
  
(refrein) 
  
Beloften van geheimhouding 

 

Dank en voorbede  
 
Collecten  
1e Werk van diaconie 
2e Kerk en eredienst 
 
Slotlied: Opwek. 710  
Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 
O God, zegen mij alle dagen lang! 
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Vader, maak mij tot een zegen; 
ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met Uw Geest, Heer, 
Jezus, kom tot mij 
als de Bron van leven, 
die ontspringt, diep in mij. 
Breng een stroom van zegen, 
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 
  
Zegen ons waar we in geloof voor leven. 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 
  
Vader, maak ons tot een zegen; 
hier in de woestijn. 
Wachtend op uw milde regen, 
om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede, 
zijn wij zegenend nabij. 
Van uw liefde delend, 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
  
Zegen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


