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  LIEDERENBLAD 
Liturgie zondagavond 19 maart 2023 
Aanvang van deze dienst is 18.30 uur 
Organist: Thom L 
Zondag “Laetare”(Psalm 122 :1) 
Voorganger in deze dienst is ds. R.J. Kranen 
 

Intochtslied: Psalm 122 :1  
Hoe sprong mijn hart hoog op in mij, 
toen men mij zeide: 'Gord u aan 
om naar des Heren huis te gaan! 
Kom ga met ons en doe als wij!' 
Jeruzalem, dat ik bemin, 
wij treden uwe poorten in, 
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten! 
Jeruzalem, van ver aanschouwd, 
wel saamgevoegd en welgebouwd, 
o schone stede, die wij groeten. 
 
Stil gebed  

 

Votum en groet 

 

Zingen: Psalm 122 :2  
Hoe zijn de stammen opgegaan! 
Hier gingen ons de voeten voor 
der pelgrims, die de Heer verkoor, 
hier, waar uw heilge muren staan! 
Jeruzalem, dat ik bemin, 
wij treden uwe poorten in 
naar 's Heren woord, om zijn naams ere! 
Zo is het Israël gezegd: 
hier zijn de zetels van het recht, 
de troon, waar David zal regeren! 
 
Verootmoedigingsgebed  
 
Genadeverkondiging 
 
Zingen: ELB 275:1,2 
'k Heb geloofd en daarom zing ik, 
daarom zing ik van gena, 
van ontferming en verlossing 
door het bloed van Golgotha. 
Daarom zing ik U, die stervend 
alles, alles hebt volbracht; 
Lam Gods, dat de zonde wegneemt, 
Lam van God, voor ons geslacht. 
 
'k Heb geloofd, en daarom hoger, 
hoger dan Kalvaries top, 
zie ik boven lucht en wolken, 
Hogepriester, tot U op; 
die in 's hemels tabernakel 
voor Gods aanschijn t' allen tijd 
als het Hoofd van zijn gemeente 
strijdend bidt en biddend strijdt. 

Gebed bij de opening van de Bijbel  

 

1e Schriftlezing: 2 Koningen 4:42-44  

gelezen door Willy van der Horst 

 
2e Schriftlezing: Johannes 6:1-15 (NBV)   
gelezen door Willy van der Horst 

 

Zingen: ELB 362 :1 en 2  
God in ons midden, 
Heer, wij aanbidden 
met al uw kinderen wereldwijd, 
uw trouw aan mensen, 
uw onbegrensde, 
uw ongekende majesteit. 
 
Lam dat de zonden draagt, 
lam dat de leeuw verjaagt, 
uw wieg een kribbe, uw troon een kruis- 
Gij spreidt geen macht ten toon, 
Gij zijt, o mensenzoon, 
onder een open hemel thuis. 
 
Verkondiging 
 
Zingen: Gezang 182:1,5,6 
1.Jezus, leven van ons leven, 
Jezus, dood van onze dood, 
Gij hebt U voor ons gegeven, 
Gij neemt op U angst en nood, 
Gij moet sterven aan uw lijden 
om ons leven te bevrijden. 
Duizend, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer. 
 
5.Koning tot een spot getekend 
met een riet en doornenkroon, 
bij de moordenaars gerekend 
overstelpt met smaad en hoon, 
opdat naar uw welbehagen 
wij de kroon der ere dragen. 
Duizend, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer. 
 
6.Dank zij U, o Heer des levens, 
die de dood zijt doorgegaan, 
die Uzelf ons hebt gegeven 
ons in alles bijgestaan, 
dank voor wat Gij hebt geleden, 
in uw kruis is onze vrede. 
Voor uw angst en diepe pijn 
wil ik eeuwig dankbaar zijn. 
 
Dienst der gebeden  
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  LIEDERENBLAD 
Collecten: 
1e HGJB 
2e Kerk en eredienst  
 
Slotlied: Gezang 297 
Toch overwint eens de genade, 
en maakt een einde aan de nacht. 
Dan onderwerpt de Heer het kwade, 
dan is de strijd des doods volbracht. 
De wereld treedt in 's Vaders licht, 
verheerlijkt voor zijn aangezicht. 
 
O welk een vreugde zal het wezen, 
als Hem elk volk is toegedaan. 
Uit aard' en hemel opgerezen, 
vangt dan het nieuwe loflied aan, 
als ieder voor de Heer zich buigt 
en aller stem Gods lof getuigt. 
 
Zegen: Beantwoord met Gez. 456 :3 
3.Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 
 


