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  LIEDERENBLAD 
Zondag 7 maart 2021, om 9.30 uur 
Voorganger: Ds. W. Dekker 
Thema:  ‘Lijden als doortocht’ 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Lied 280 :1,3 en 4 (LB2013) 
1.De vreugde voert ons naar dit huis 
waar ’t woord aan ons geschiedt. 
God roept zijn naam over ons uit 
en wekt in ons het lied. 
 
3.dit huis, dat alle sporen draagt 
van wie maar mensen zijn, 
de pijler die het alles schraagt, 
wilt Gij die voor ons zijn? 
  
4.Zal dit een huis, een plaats zijn waar 
de hemel open gaat, 
waar Gij ons met uw eng' len troost, 
waar Gij U vinden laat? 
  
5.Onthul ons dan uw aangezicht, 
uw naam, die mét ons gaat 
en heilig ons hier met uw licht, 
uw voorbedachte raad. 
 
7.Dit huis slijt mét ons aan de tijd, 
maar blijven zal de kracht 
die wie hier schuilen verder leidt 
tot alles is volbracht. 
 
Stil gebed  
 
Votum en groet 
 
Lofprijzing: Opwek. 672 
Heerser over alle dingen, 
God van de oneindigheid, 
van uw liefde wil ik zingen, 
buigen voor uw majesteit. 
Eeuwen komen, eeuwen gaan, 
voor altijd blijft uw trouw bestaan. 
Uw naam weerklinkt door het heelal: 
‘Die was en is en komen zal.’ 

  
U alleen kunt grootheid tonen 
in een enkel ogenblik. 
De natuur spreekt zonder woorden, 
vol verwond’ ring luister ik. 
U schiep leven door uw Woord, 
bracht het licht en duister voort. 
Zelfs nu uw werk in zonde lijdt, 
weerspiegelt het uw heerlijkheid. 

  
 

In het lijden van dit leven, 
in een dal van duisternis, 
wilt U mij uw liefde geven 
en de vrede die ik mis. 
Leid mij aan uw sterke hand 
veilig naar de overkant. 
Ik hoef geen gevaar te vrezen, 
als uw huis mijn schuilplaats is. 

  
Eeuwen komen, eeuwen gaan, 
voor altijd blijft uw trouw bestaan. 
Uw naam weerklinkt door het heelal: 
‘Die was en is en komen zal.’ 
  
Heerser over alle dingen,    
God van de oneindigheid.   
Van uw liefde wil ik zingen,  
buigen voor uw majesteit.    
Heerser over alle dingen,    
God van de oneindigheid.   
Van uw liefde wil ik zingen,  
buigen voor uw majesteit.    

 
 

Opwek. 379 (Heerlijk is uw naam) 
Heerlijk is uw naam, 
heerlijk is uw naam, 
hoog verheven en vol van kracht. 
Heerlijk is uw naam. 
Jezus, Jezus. 
Heerlijk is uw naam. 
  
Heilig Lam van God, 
heilig Lam van God, 
dat de zonde der wereld droeg. 
Heilig Lam van God. 
Jezus, Jezus. 
Heilig Lam van God. 
  
Waardig bent U, Heer, 
waardig bent U, Heer, 
alle macht en heerlijkheid. 
Alle lof en eer. 
Jezus, Jezus. 
Waardig bent U, Heer. 
 
Wetlezing  

 
Opwek.268 (Hij kwam bij ons) 
Hij kwam bij ons, heel gewoon, 
de Zoon van God als mensenzoon. 
Hij diende ons als een knecht 
en heeft zijn leven afgelegd. 
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  LIEDERENBLAD 
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)  
  

Gebed  
 
Bijbellezing Lukas 24 :13-35  

Tekst: 24 :25 – 27 
 

Psalm 56 :4 en 6 (OB)  
4.Gij weet, o God, hoe 'k zwerven moet op aard';  
Mijn tranen hebt G' in Uwe fles vergaard.  
Is hun getal niet in Uw boek bewaard,  
Niet op Uw rol geschreven? 
Gewis, dan zal mijn wreev'le vijand beven,  
En, als ik roep, straks rugwaarts zijn gedreven. 
Dit weet ik vast; God zal mij nooit begeven;  
Niets maakt mijn ziel vervaard. 
 
6.Gij hebt mijn ziel beveiligd voor den dood;  
Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot; 
Gij zijt voor mij een schild in allen nood;  
Gij hebt mijn smart verdreven.  
Uw dierb're gunst is m' altoos bijgebleven.  
'k Zal, voor Gods oog, naar Zijn bevelen leven.  
Zo word' door mij Zijn Naam altoos verheven; 
Zo word' Zijn lof vergroot. 
 

Preek  

Gezang 184 :1,2, 5 en 6 (LB1973) 
1.Met de boom des levens 
wegend op zijn rug 
droeg de Here Jezus 

           Gode goede vrucht. 
           Kyrie eleison, 
           wees met ons begaan, 
           doe ons weer verrijzen 
           uit de dood vandaan. 

  
           2.Laten wij dan bidden 
           in dit aardse dal, 
           dat de lieve vrede 
           ons bewaren zal, 
           Kyrie eleison, 
           wees met ons begaan, 
           doe ons weer verrijzen 
           uit de dood vandaan, 
 
           5.want de aarde jaagt ons 
           naar de diepte toe, 
           maar de hemel draagt ons, 
           liefde wordt niet moe. 
           Kyrie eleison, 
           wees met ons begaan, 
           doe ons weer verrijzen 
           uit de dood vandaan. 

  
6.Met de boom des levens 
Dood zwaar op zijn rug 
droeg de Here Jezus 
Gode goede vrucht. 
Kyrie eleison, 
wees met ons begaan, 
doe ons weer verrijzen 

            uit de dood vandaan 

           Dankgebed en voorbeden 
              
           Collecten  
           1e Global rize 
           2e Kerk en eredienst 
 
           Slotzang: Joh. de Heer 527 :3 

1.Zegen ons Algoede, 
neem ons in Uw hoede 
en verhef Uw aangezicht 
over ons en geef ons licht. 
  
2.Stort op onze bede 
in ons hart Uw vrede 
en vervul ons met de kracht 
van Uw geest bij dag en nacht. 
  

            3.Amen, amen, amen, 
dat wij niet beschamen! 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, Uw naam ter eer! 
 

  

               Zegen 


