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  LIEDERENBLAD 
Zondag 28 maart 2021, om 9.30 uur 
Voorganger: J. van Holten (Nunspeet) 
Thema: Het is genoeg! 
 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Opwek. 106 
Gezegend Hij, die komt, 
die komt in de naam des Heren. 
Gezegend Hij, die komt, 
die komt in de naam van God. 
Hosanna, de Zoon van David, 
hosanna, de Zoon van David, 
hosanna, de Zoon van David. 
Gezegend Hij, die komt. 
 

Stil gebed  
 
Votum en groet 
 
Lofprijzing: Juich Hosanna (Sela) 
Juich, hosanna! 
Roep het uit van vreugde, 
Jeruzalem je koning komt. 
Verhef dan je poorten, 
Laat zegevierend ingaan 
Yeshua, Messias, 
Prijs Davids grote zoon. 
 
Nederig rijdend op een veulen, 
Gods vrederijk kondigt Hij aan; 
Niet door geweld, maar door zijn lijden. 
Zijn rijk zal in eeuwigheid bestaan. 
 
Snij palmtakken af en leg vol eerbied 
Je jas als een loper op het pad. 
Blinden gaan zien, verlamden lopen. 
De kinderen zingen het op straat. 
 
Wij zullen Hem zien die ons heeft liefgehad, 
Als Hij verschijnt in licht en majesteit. 
Hij komt, hosanna, als rechter op de wolken. 
Jeruzalem, je koning komt! 
Gezegend die komt in de naam van de Heer. 
 
Kyrie (Sela) 
Als onze dagen donker zijn; 
U bent dichtbij. 
U weet hoe ver het licht kan zijn. 
Heer, blijf heel dichtbij. 
 
Kyrie, kyrie, kyrie eleison. 
 
Als onze dagen donker zijn; 
U bent dichtbij. 

U weet hoe ver het licht kan zijn. 
Heer, blijf heel dichtbij. 
Kyrie, kyrie, kyrie eleison. 
 
Als wij vermoeid en zoekend zijn; 
U bent dichtbij. 
U weet hoe zwaar de weg kan zijn. 
Heer, blijf heel dichtbij. 
 
Kyrie, kyrie, kyrie eleison. 
 
Als wij verdwalen in de tijd; 
U bent dichtbij. 
U bent er tot in eeuwigheid. 
Heer, blijf heel dichtbij. 
 
Kyrie, kyrie, kyrie eleison. 
Kyrie, kyrie, kyrie eleison. 
Kyrie, kyrie, kyrie eleison. 
 
Wetlezing  

 
Psalm 17 :1 en 7 (NLB2013) 
1.Hoor, Heer, Gij God van trouw en recht, 
mijn zaak is recht, hoor naar mijn klagen, 
doe eindelijk uw aanschijn dagen, 
dan is voorgoed het pleit beslecht. 
Gij hebt gepeild mijn diepste gronden, 
mijn hart doorschouwd in diepste nacht, 
mijn woord getoetst aan wat ik dacht, 
en Gij hebt mij oprecht bevonden. 
  
7.O blij vooruitzicht dat mij streelt, 
ik zal, ontwaakt, uw lof ontvouwen, 
U in gerechtigheid aanschouwen, 
verzadigd met uw goddlijk beeld. 
 
Gebed  
 
Bijbellezing Markus 14 :26-42 (NBV) 
 
 Lied 97 (OTH.2012) 
1.'t Is middernacht, en in de hof, 
buigt, tot de dood bedroefd, in 't stof 
de Levensvorst; in zijn gebeên 
doorworstelt Hij zijn strijd alleen. 

  
2 ’t Is middernacht, maar hoe Hij lijd’, 
Zijn jong’ren slapen bij dien strijd; 
En derven, afgemat in rouw, 
Den aanblik op des Meesters trouw. 
 
 
3.'t Is middernacht, maar Jezus waakt, 
en 't zielelijden, dat Hij smaakt, 
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  LIEDERENBLAD 
bant uit zijn hart de bede niet: 
'Mijn Vader, dat uw wil geschied'. 

  
4.'t Is middernacht, en 't Vaderhart 
sterkt en verstaat de Man van smart, 
die 't enig lijden, dat Hij torst, 
ten eind doorstrijdt als Levensvorst. 
 

Preek. 

 

Lied 100 :1 en 4 (OTH. 2012) 
1.Jezus, leven van mijn leven, 
Jezus, dood van mijne dood, 
die voor mij U hebt gegeven, 
in de bangste zielenood, 
opdat ik niet hoop'loos sterven, 
maar uw heerlijkheid zou erven, 
duizend, duizend maal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer! 
 
4.Dank, mijn Heiland, voor uw lijden,  
voor uw bitt're bange nood, 
voor uw heilig, biddend strijden, 
voor uw trouw tot in de dood, 
voor de wonden, U geslagen, 
voor het kruis, door U gedragen; 
duizend, duizend maal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer. 
 

Dankgebed en voorbeden 

 

Collecten  
1e Werk van diaconie 
2e Kerk en eredienst 
3e Ondersteuning Ouderenpastoraat 

 

Slotlied: opwek. 798  
Wij zijn het volk van God, 
wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar. 
Een leven lang te gast, 
er ligt een hemels vaderland voor ons klaar. 
 
Houd vol, houd vol, 
Hij laat niet los. 
 
Het is een zegetocht 
van heiligen en twijfelaars bij elkaar. 
Maar kijk, wij lopen nog, 
wij lopen wat God heeft beloofd achterna. 
 
Houd vol, houd vol, 
Hij laat niet los. 
 

Refrein: 
God is voor ons, God is naast ons, 
God is altijd om ons heen. 
Laat maar komen wat hierna komt, 
want Hij laat ons nooit alleen. 
 
En nu wij zijn omringd 
door zoveel helden die ons voor zijn gegaan, 
nu geven wij niet op. 
Het zijn de schouders waarop wij mogen staan. 
 
Houd vol, houd vol, 
Hij laat niet los. 
 

Zegen   

 
  


