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  LIEDERENBLAD 
Zondagavond 27 maart 2022  
Visnet 
Voorganger. M. van Leeuwen 
Thema:  Markus 13 :11 
 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Lied 285 :3 en 4 (Geef vrede) (LB)( 
3.Geef vrede, Heer, geef vrede, 
Gij die de vrede zijt, 
die voor ons hebt geleden, 
gestreden onze strijd, 
opdat wij zouden leven 
bevrijd van angst en pijn, 
de mensen blijdschap geven 
en vredestichters zijn. 

  
4.Geef vrede, Heer, geef vrede, 
bekeer ons felle hart. 
Deel ons uw liefde mede, 
die onze boosheid tart, 
die onze mond leert spreken 
en onze handen leidt. 
Maak ons een levend teken: 
uw vrede wint de strijd! 
 

Votum en groet 
 
Psalm 84 :1 en 3 (OB) 
1.Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot, 
O HEER' der legerscharen God,   
Zijn mij Uw huis en tempelzangen.   
Hoe branden mijn genegenheên,   
Om 's HEEREN voorhof in te treên! 
Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen; 
Mijn hart roept uit tot God, Die leeft, 
En aan mijn ziel het leven geeft. 
 
3.Welzalig hij, die al zijn kracht 
En hulp alleen van U verwacht, 
Die kiest de welgebaande wegen. 
Steekt hem de hete middagzon 
In 't moerbeidal, Gij zijt hun bron, 
En stort op hen een milden regen, 
Een regen, die hen overdekt, 
Verkwikt en hun tot zegen strekt. 
 
Geloofsbelijdenis  
 
Lied 192 :1,2,5 en 6 (LB) 
1.O kostbaar kruis, o wonder Gods, 
waaraan de Prins der glorie stierf; 
ik wil om U zijn zonder trots, 
ik acht verlies wat ik verwierf. 

2.Bewaar mij dat ik roemen zou 
dan in mijns Heren Christi dood. 
Al wat ik anders noemen zou 
is niets bij dit mysterie groot. 

  
5.En door zijn dood en door zijn bloed 
is nu de wereld dood voor mij. 
Ik ben gestorven, maar voor goed 
van heel de dode wereld vrij. 

  
6.De aarde zelf is veel te klein 
voor wie U waarlijk loven wil. 
Uw liefde is een groot geheim, 
zij vraagt geheel mijn hart en ziel. 
 
Gebed 
 

Lezing door gemeentelid 
 
Bijbellezing: Markus 13 :1-13 
 
Psalm 143 :8 en 9 (NB) 
8.Laat 's morgens uw genade dagen, 
voor ogen die het donker zagen. 
Ik bouw op U en anders geen. 
Wijs mij de weg van uw behagen, 
mijn ziel wacht het van U alleen. 
 
9.Gij zijt mijn God, sta mij ter zijde, 
mijn toevlucht als zij mij bestrijden. 
Leer mij uw wil, reik mij uw hand. 
Uw goede Geest zij mijn geleide; 
voer mij in een ge effent land. 
 
Preek: Markus 13 :11 (want u bent het niet die 
spreekt, maar de Heilige Geest) 
 
JdH. 836 :1,2 en 4 1 
Op die heuvel daarginds  
stond een ruw-houten kruis, 
Het symbool van vervloeking en schuld; 
Maar dat kruis werd de mens  
tot het kostbaarst kleinood, 
Daar Gods wet aan dat hout werd vervuld. 

  
Refrein: 
'k Klem mij daarom aan Golgotha's kruis, 
Tot de Heer komt en met Hem het loon; 
Als die grote dag aanbreekt  
en Hij ons dat kruis 
Dan verwisselt voor d' eeuwigheidskroon. 

  
2.O, dat ruw-houten kruis,  
door de wereld gesmaad. 
Heeft een wond're bekoring en macht; 



 
 

 
 

 2 
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Want Gods Zoon liet Zijn troon, 
Hij droeg smaadheid en hoon, 
Om de vreugd' die dat kruis voor ons bracht. 
  
Refrein: 
'k Klem mij daarom aan Golgotha's kruis, 
Tot de Heer komt en met Hem het loon; 
Als die grote dag aanbreekt  
en Hij ons dat kruis 
Dan verwisselt voor d' eeuwigheidskroon. 
 
4.Help mij Heer aan dat kruis,  
trouw te zijn tot de dood. 
Ook als hier smaad en spot is mijn loon. 
Want dat kruis droeg mijn straf,  
nam de schuld van mij af; 
't Werd de toegang voor mij tot Gods troon. 

  
Refrein: 
'k Klem mij daarom aan Golgotha's kruis, 
Tot de Heer komt en met Hem het loon; 
Als die grote dag aanbreekt  
en Hij ons dat kruis 
Dan verwisselt voor d' eeuwigheidskroon. 
 
Getuigenis:  Roan en Inge 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Slotlied: OTH.256 :1,2 en 3  
1.Hoe lang nog tot uw vrede komt? 
Wanneer vertroost U Israël? 
Hoe lang tot uw gezalfde komt 
en Davids huis in eer herstelt? 
Hoor ons gebed, zie ons verdriet; 
onthoud ons uw genade niet. 
O Trooster, geef ons hoop en moed 
als U ons ongezien ontmoet. 
  
2.U leidt mij naar uw heiligdom; 
ik zie de hoop van Israël. 
Uw rijk van recht en vrede komt: 
de volken zien en staan versteld. 
Gezegend is de vredevorst, 
de redder die uw volk verlost. 
Gezegend is dit heilig kind, 
dat door zijn dood de wereld wint. 
  
3.Nu laat U mij in vrede gaan, 
want U lost uw beloften in. 
Ik neem uw redding dankbaar aan, 
tot eens de wereld vrede vindt. 
Wanneer ik hier mijn ogen sluit, 

heet U mij welkom in uw huis. 
Ik leef het leven tegemoet, 
tot ik U zie en U ontmoet! 

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

 3e Ondersteuning ouderenpastoraat 
 
Zegen:   

  
  


