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Thema: Lijden als doortocht

Als een herder
draagt Hij ons in zijn armen,
waar Hij ons barmhartig
zijn liefde geeft.
Prijst Hem, prijst Hem,
om zijn geweldige grootheid.
Prijs Hem, prijs Hem,
alles wat adem heeft.

Welkom/ afkondigingen
Psalm 116 :1 en 11 (OB)
1.God heb ik lief, want die getrouwe HEER'
Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen.
Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen;
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.
11.Ik zal met vreugd in 't huis des HEEREN gaan,
Om daar met lof Uw groten Naam te danken.
Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken.
Elk heff' met mij den lof des HEEREN aan!

Prijst Hem, prijst Hem,
Jezus, de machtige Redder.
Om ons dwalen
droeg Hij een doornenkroon.
Onze hoop, van wie wij
verlossing verwachten.
Kroont Hem, kroont Hem,
Jezus, de Mensenzoon.
Als een offerlam
heeft Hij de schuld gedragen.
Wat een liefde,
dat Hij ons leven geeft.
Prijst Hem, prijst Hem
om zijn geweldige grootheid.
Prijs Hem, prijs Hem,
alles wat adem heeft.

Stil gebed
Votum en Groet
Lofprijzing: Lied 906 :1,2 en 8 (LB2013)
1.God is tegenwoordig, God is in ons midden,
laat ons diep in 't stof aanbidden.
God is in ons midden, laat nu alles zwijgen
alles in ons voor Hem neigen.
Wie de stem heft tot Hem
sla de ogen neder,
geve 't hart Hem weder.

Prijst Hem, prijst Hem,
Jezus, de machtige Redder.
Laat de hemel
jubelen tot zijn eer.
Jezus, Koning,
Hij zal voor eeuwig regeren.
Kroont Hem, kroont Hem,
priester, profeet en Heer.

2.God is tegenwoordig, die in 't licht daarboven
dag en nacht de engelen loven.
Heilig, heilig, heilig, zingen Hem ter ere
al de hoge hemelsferen.
Laat o Heer, U ter eer,
ons lied ook U prijzen,
lof en dank bewijzen.

Als Hij wederkomt,
schitterend in zijn glorie.
Buigt zich voor Hem
al wat op aarde leeft.
Prijst Hem, prijst Hem )
om zijn geweldige grootheid
Prijs Hem, prijs Hem,
alles wat adem heeft.

8.Heer kom in mij wonen, zij mijn hart en leven,
U ten heiligdom gegeven.
Gij die zo nabij zijt, wend mij toe uw wezen,
dat Ge in mij uw beeld moogt lezen.
Waar ik ga zit of sta,
laat mij U aanschouwen,
met een stil vertrouwen.
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Prijst Hem, prijst Hem
alles wat adem heeft.

Opwek. 442
Prijst Hem, prijst Hem,
Jezus, de machtige Redder.
Roemt zijn liefde,
eeuwig en wereldwijd.
Kroont Hem, kroont Hem,
engelen, vol van zijn glorie.
Brengt Hem hulde,
sterkte en heerlijkheid.

Leefregel
Opwek. 470.
Heer, als ik denk aan wat U voor mij deed,
dan kan ik U alleen maar danken.
En als ik denk aan de strijd die U streed,
dan kan ik U alleen maar danken.
Angst en verdriet in Gethsémané;
door uw eigen vrienden verlaten
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en verraden door een kus,
geschopt en geslagen,
omdat U zoveel van mij hield.

Verkondiging: Lijden als doortocht
Psalm 116 :5 (OB)
5.Gij hebt,o HEER', in 't dood'lijkst
tijdsgewricht
Mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen,
Mijn voet geschraagd; dies zal ik, voor Gods
ogen,
Steeds wandelen in 't vrolijk levenslicht.

Heer, als ik denk aan wat U voor mij deed,
dan kan ik U alleen maar danken.
En als ik denk aan de pijn die U leed,
dan kan ik U alleen maar danken.
Doornen op uw hoofd,
een speer in uw zij,
spijkers door uw handen en voeten;
van het leven beroofd,
om te sterven voor mij,
omdat U zoveel van mij hield.

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

Heer, als ik denk aan wat U voor mij deed,
dan kan ik U alleen maar danken.
En als ik denk aan de strijd die U streed,
dan kan ik U alleen maar danken.

Slotlied: Opwek. 475
Majesteit, Koning in eeuwigheid,
U die heel de schepping
door uw hand hebt voortgebracht.
Majesteit, Koning in eeuwigheid,
U bent mijn Verlosser,
mijn schuilplaats en mijn kracht.

Heer, als ik denk aan wat U voor mij deed,
dan kan ik U alleen maar danken.
En als ik denk aan de pijn die U leed,
dan kan ik U alleen maar danken,
o, Heer.

Refrein:
Wij verhogen U, Heer Jezus;
elke knie zal buigen voor uw troon.
Wij verhogen U, Heer Jezus;
niemand is als U, nee, niemand is als U.

Gebed
Lezing door een gemeentelid
Bijbellezing: Lukas 24 :13 - 35
Tekst: Lukas 24 :26 en 27

(laatste keer:)
Nee, niemand is als U.
Nee, niemand is als U.

Kindermoment:

Zegen

Psalm 30 :1,2 en 4 (OB)
1.Ik zal met hart en mond, o HEER',
Uw Naam verhogen en Uw eer,
Dewijl Gij mij Uw bijstand boodt,
Mij optrokt uit den diepsten nood;
Zodat de vijand in mijn lijden
Zich over mij niet mocht verblijden.

Lied 411 :1 en 6 (LB1973) (Wilhelmus
1.Wilhelmus van Nassouwe
ben ik van duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een prinse van Oranje
ben ik vrij onverveerd,
den koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

2.Mijn God, Gij hebt mij, op mijn klacht,
Genezen, en mijn smart verzacht!
Gij hebt mijn ziel, door angst beroerd,
Als uit het graf weer opgevoerd.
Gij hebt het leven mij geschonken;
Ik ben niet in den kuil gezonken.

6.Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God, mijn Heer!
Op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer!
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar te aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

4.Perst eens de bitt're tegenspoed
Des avonds het benauwd gemoed,
Tot naar gejammer en geklag,
Nauw rijst des morgens vroeg de dag,
Of God verleent, in plaats van lijden,
Weer stof tot juichen en verblijden.
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