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  LIEDERENBLAD 
Zondagmorgen 10 april 2022  
Voorganger: Ds. T. Schutte 
Organist : Kees Ploeger 
Thema: Kies voor verlies! 
 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
NPB.43 (Heer doe mij recht, kom..) 
1. Heer, doe mij recht; kom tussenbeide, 
mijn God, op wie mijn hart vertrouwt. 
Waarom laat U mij zolang lijden 
door mensen die bedrog verspreiden? 
Waarom heb ik het zo benauwd 
en word ik uitgejouwd? 
 
2. Heer, zend uw licht, laat mij ervaren 
dat U mij naar uw woning leidt. 
Wanneer ik kom bij uw altaren, 
zal ik U prijzen bij de snaren. 
Dan uit ik al mijn dankbaarheid, 
omdat U mij bevrijdt. 
 
3. Mijn ziel, waarom zo neergebogen? 
Waarom onrustig, vol verdriet? 
Hoop op de Heer, houd Hem voor ogen. 
Hij zal je eenmaal weer verhogen. 
Ik zal Hem eren met een lied, 
mijn redder die mij ziet. 
 
Stil gebed 
 
Votum en Groet 
 
Lofprijzing: 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 
en verraden door een kus, 
geschopt en geslagen, 
omdat U zoveel van mij hield. 

  
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. 
  
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. 
  
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. 

 
HH. 176 (God enkel licht) 
1.God enkel licht, 
wiens aangezicht 
zo blinkend is van luister, 
ziet ons onrein, 
ziet hoe wij zijn 
vervallen aan het duister. 

 
2.Der sterren pracht 
is voor Hem nacht, 
hoe hel zij schittren mogen; 
en wij, bevlekt, 
met schuld bedekt, 
wat zijn wij in zijn ogen? 

 
3.Heer, waar dan heen? 
Tot U alleen! 
Gij zult ons niet verstoten. 
Uw eigen Zoon 
heeft tot uw troon 
de weg ons weer ontsloten. 

 
4.Ja, amen, ja, 
op Golgotha 
stierf Hij voor onze zonde. 
Zijn schuldloos bloed 
maakt alles goed 
en reinigt ons van zonde. 

 
5.God onze Heer, 
wil tot uw eer 
ons klein geloof versterken. 
Dan zullen wij 
Hem, waarlijk vrij, 
volgen in goede werken. 
 
Gebod:  
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Opwek. 705 (Toon mijn liefde) 
Aan de maaltijd wordt het stil, 
als de Meester knielen wil, 
en vol liefde als een knecht 
elk apart de voeten wast 
en zegt: 
  
Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel. 
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, 
dit is wat de wereld ziet van Mij, 
als je Mij gaat volgen. 
  
Refrein: 
Toon mijn liefde aan de ander, 
dien de ander, 
zo heb Ik ook jou liefgehad. 
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, 
dien de ander, 
zo heb Ik ook jou liefgehad. 
  
In de wereld wordt het stil, 
als wij doen wat Jezus wil 
en gaan dienen als een knecht, 
zoals Hij ons heeft gezegd. 
Hij zei: 
  
Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel. 
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, 
dit is wat de wereld ziet van Mij, 
als je Mij gaat volgen. 
  
(refrein) 
  
Gebed  
 
Lezing door een gemeentelid 
 
Bijbellezing: Marcus 8 :27-9:1 (NBV) 

 
Kindermoment:  
 
Gezang 328 (LB1973) 
1.Here Jezus, om uw woord 
zijn wij hier bijeengekomen. 
Laat in 't hart dat naar U hoort 
uw genade binnenstromen. 
Heilig ons, dat wij U geven 
hart en ziel en heel ons leven. 

  
2.Ons gevoel en ons verstand 
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, 
als uw Geest de nacht niet bant, 
ons niet stelt in 't licht der waarheid. 

't Goede denken, doen en dichten 
moet Gij zelf in ons verrichten. 
  
3.O Gij glans der heerlijkheid, 
licht uit licht, uit God geboren, 
maak ons voor uw heil bereid, 
open hart en mond en oren, 
dat ons bidden en ons zingen 
tot de hemel door mag dringen. 

 
Preek met als thema: Kies voor verlies! 
 

 Opwek. 544 (Meer dan rijkdom) 
Meer dan rijkdom, 
meer dan macht, 
meer dan schoonheid 
van sterren in de nacht, 
meer dan wijsheid 
die deze wereld kent 
is het waard 
te weten wie U bent. 
  
Meer dan zilver, 
meer dan goud, 
meer dan schatten 
door iemand ooit aanschouwd, 
meer dan dat, 
zo eindeloos veel meer 
was de prijs 
die U betaalde Heer. 
  
In een graf 
verborgen door een steen, 
toen U zich gaf 
verworpen en alleen; 
als een roos 
geplukt en weggegooid 
nam U de straf 
en dacht aan mij, 
meer dan ooit. 
 
Dankgebed en voorbeden 

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

 
Slotlied: Ik leef  (Sela) 
Ik leef door te sterven, 
door Jezus’ weg te gaan. 
Ik leef door met Jezus op te staan. 
  
Hij vraagt ons hem te volgen. 
Ik ga hem achterna. 
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Zijn weg leidt naar het leven, 
maar ook langs Golgotha. 
 
Daar leer ik los te laten, 
zoals Jezus heeft gedaan. 
Daar sterft mijn oude mens, 
om met hem weer op te staan. 
 
Voor hem is heel mijn leven. 
Ik leg het voor hem neer. 
Wat heb ik te verliezen? 
Mijn rijkdom is de Heer! 
 
Ik volg met open handen 
en ontvang wat hij mij geeft. 
Zo sterf ik aan mijzelf, 
omdat Jezus in mij leeft. 
 
Ik leef. 
 
Zegen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


