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  LIEDERENBLAD 
Zondag 21 maart Avonddienst 2021 Visnet 
Voorganger Ds. C. van Dam 
Thema:   
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Lied 435 :1 en 4 (LB2013) 
1.Heft op uw hoofden, poorten wijd! 
Wie is het, die hier binnen rijdt? 
Begroet Hem, Heer der heerlijkheid 
en Heiland vol barmhartigheid! 
Hij geeft de wereld 't leven weer. 
Juicht blijde, zingt uw God ter eer, 
looft Hem, die sterk van daad 
de deuren binnen gaat. 
 
4.Heft op uw hoofden, poorten wijd! 
Elk hart zij Hem ter woon bereid! 
De palmen van uw eerbied spreidt 
de weg langs, die uw Koning rijdt. 
Hij komt tot u met troost en vree 
en brengt u heil en liefde mee. 
Geprezen zij de Heer, 
Hij geeft u 't leven weer! 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Lied 426 :5 (LB1973) 
5.Omdat Gij mijn hart doet branden, 
omdat Gij mij zo bemint, 
hef ik, Heer, tot U mijn handen: 
Vader, zie ik ben uw kind. 
Wil mij de genade geven, 
U te dienen, hier en nu; 
God die liefde zijt, aan U 
vast te houden, heel mijn leven, 
tot ik U na deze tijd 
liefheb in der eeuwigheid. 
 
Gebed  

 
Bijbellezing: Johannes 19 :1-16 
 
Psalm 69 :1 en 5 (LB 2013) 
1.Red mij, o God, het water stijgt en stijgt, 
ik heb geen vaste grond onder de voeten. 
Zal ik dan in het niet verzinken moeten, 
in het moeras des doods, waar alles zwijgt? 
Ik heb geroepen tot mijn stem 't begaf. 
Voortdurend heb ik naar U uitgekeken. 
 

Het diepe water wordt mij tot een graf, 
mijn keel is hees, mijn ogen zijn bezweken. 
 
5.Verberg uw aangezicht niet voor uw 
knecht, 
bang is het mij te moede, houd mij staande. 
Gij kent mijn smaad, mijn schande en mijn 
schaamte, 
spreek over hen die mij benauwen recht! 
Nergens is troost en nergens medelij! 
Gal is mijn spijs, azijn krijg ik te drinken. 
Kom nader, HEER, en maak mijn leven vrij 
dat mij het hart niet gans en al ontzinke. 
 
Verkondiging  

 
Lied 181 :4,5 en 6 (LB1973), 
4.Hoe vreemd, dat voor de schapen zijner 
weide 
de herder zelf ter slachtbank zich liet leiden, 
de heer zich voor de schulden zijner 
knechten 
aan 't kruis liet hechten. 
  
5.O wonderbare liefde, die ons denken 
te boven gaat, wat kan mijn liefd' U 
schenken, 
wat ooit bereiken de arbeid mijner dagen, 
dat U behage? 
  
6.O liefde, voor dit offer van uw leven, 
wat kan ik, dan mijzelf ten offer geven, 
opdat ik nooit, hetzij ik leev' of sterve, 
uw liefde derve! 

 

 
 Dankgebed en voorbeden  
 
 Collecten: 
 1e Werk van de diaconie 
 2e Kerk en eredienst  

 
Slotlied: ELB. 118 :1 en 4  
1.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 
ons te dienen elke dag, 
gedragen door zijn liefdemacht. 
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4.Wij willen worden zoals Hij. 
Elkanders lasten dragen wij. 
Wie is er need'rig en klein? 
Die zal bij ons de grootste zijn. 
 
refrein: 
Zie onze God, de Koning-Knecht. 
Hij heeft zijn leven afgelegd. 
Zijn voorbeeld roept 
ons te dienen elke dag, 
gedragen door zijn liefdemacht. 
 
Zegen  
 
  
 
 
   
 
   
   
  


