LITURGIE
14 april 2019

9:30 uur

Voorganger : Ds. L. Wüllschleger
(Wijk bij Duurstede)
Organist
: Dick Benard
Pianist
: Marcel Liefting
M.m.v.
: het Combo

6e Zondag in de 40-dagentijd
LOFPRIJZING EN AANBIDDING
- Welkom en mededelingen
We gaan staan

- Zingen: Opw 815
Vul dit huis met Uw glorie.
Vul dit huis met Uw glorie.
Vul dit huis met Uw aanwezigheid.
Want alles is door U
en alles is tot U,
openbaar aan onz Uw heerlijkheid.
Heilig, heilig, heilig is de Heer.
Jezus is Koning, breng hulde geef Hem
eer.

- Zingen: Opw 751
Ik zie het kruis van mijn Verlosser.
Ik zie het kruis waaraan Hij stierf.
Daar aan het kruis droeg Hij mijn zonden.
Stierf Hij mijn dood, kocht Hij mijn ziel.
Ik zie het kruis van mijn Bevrijder.
Ik zie het kruis van Golgotha.
Die diepe pijn, de weg van lijden.
Die weg is Hij voor mij gegaan.
Refrein:
Halleluja! Ik prijs U, Jezus.
Ontvang mijn lof, ontvang mijn liefde.
Halleluja, ik geef mijn leven.
U heeft mijn hart, U heeft mijn ziel.

Ik zie de dag van overwinning.
Ik zie de kracht van Adonai.
De dood is toen voorgoed verslagen.
Toen Jezus sprak: het is volbracht!
Refrein:
Ik zie het graf van de Messias.
Daar in dat graf is Hij gegaan.
Maar zie: dat graf is nu verlaten.
De Mensenzoon is opgestaan!
Refrein: (3x)

- Stil gebed, votum en groet
U kunt gaan zitten

- Zingen: Ps 1 (Psalm Project)
Heer U prijst mijn ziel gelukkig
als ik luister naar Uw raad
Niet naar die van hen die zeggen,
dat U niet bestaat
Als een boom die staat aan ’t water
Ieder jaar zijn vruchten geeft
Mag ik in U groeien bloeien
U die leven geeft
Waar ik ziet, waar ik sta )
Waar ik lig of waar ik ga ) 2x
U bent bij mij
Heer U zegent hen die horen
naar Uw wil naar Uw gebod
Vreugde vinden in Uw woorden
vriendelijk is hun lot
Heer U bent mijn God,
vriendelijk is mijn lot
Waar ik ziet, waar ik sta )
Waar ik lig of waar ik ga ) 2x
U bent bij mij.

- Zingen: O4K 85
Als ik mijn ogen sluit
en denk aan Golgotha
dan lijkt het net
of ik daar op die heuvel sta.
Ik zie het houten kruis
zie wat de mensen doen
dat Jezus sterven moet,
want dat gebeurde toen.

Ik hoor opnieuw zijn stem
die roept het is volbracht
en daarna wordt het stil
't is donker als de nacht,
toen stierf hij aan het kruis
toen was de pijn voorbij
o ik weet meer dan ooit
dat hij dit deed voor mij
Ik doe mijn ogen dicht
en vouw mijn handen stil
ik bid met heel mijn hart
wat ik hem zeggen wil
hier aan dat houten kruis
droeg U de straf voor mij
ik had nog nooit een vriend
die zoveel hield van mij.

- Kinderen gaan naar het Bijbeluur
LUISTEREN NAAR GOD
- Woorden voor onderweg
- Zingen: Ps 6 : 2 en 9 (o)
2
Vergeef mij al mijn zonden,
Die Uwe hoogheid schonden;
Ik ben verzwakt, o HEER',
Genees mij, red mijn leven:
Gij ziet mijn beendren beven;
Zo slaat Uw hand mij neer.
9
De HEER' wild' op mijn kermen,
Zich over mij ontfermen.
Hij heeft mijn stem verhoord,
De HEER' zal, op mijn smeken,
Geen hulp mij doen ontbreken;
Hij houdt getrouw Zijn woord.

- Zingen: Gz 422 : 1 t/m 4
1
Jezus, ga ons voor
deze wereld door,
en U volgend op uw schreden
gaan wij moedig met U mede.
Leid ons aan uw hand
naar het vaderland.
2
Valt de weg ons lang,
zijn wij klein en bang,
sterk ons, Heer, om zonder klagen
achter U ons kruis te dragen.
Waar Gij voor ons tradt,
is het rechte pad.
3
Krimpt ons angstig hart
onder eigen smart,
moet het met de ander lijden,
Jezus, geef ons kracht tot beide.
Wees Gij zelf het licht
dat ons troost en richt.
4
In de woestenij,
Heer, blijf ons nabij
met uw troost en met uw zegen
tot aan 't eind van onze wegen.
Leid ons op uw tijd
in uw heerlijkheid.

1
Hij kwam bij ons, heel gewoon,
de Zoon van God als mensenzoon.
Hij diende ons als een knecht
en heeft zijn leven afgelegd.
Refrein:
Zie onze God, de Koning-knecht,
Hij heeft zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere
dag,
gedragen door zijn liefd' en kracht.
2
En in de tuin van de pijn
verkoos Hij als een Lam te zijn,
verscheurd door angst en verdriet
maar toch zei Hij: Uw wil geschied'.
Refrein:
3
Zie je de wonden zo diep.
De hand die aard en hemel schiep,
vergaf de hand die Hem sloeg.
De man, die onze zonden droeg.
Refrein:
4
Wij willen worden als Hij.
Elkanders lasten dragen wij.
Wie is er need'rig en klein?
Die zal bij ons de grootste zijn.
Refrein:

DANK, GEBED EN UITZENDING - Uitzending en zegen
- Dankgebed en gebeden
- Inzameling der gaven:
1e coll: Noodhulp Zuid Afrika
2e coll: kerk
3e coll: eigen jeugdwerk

- Gebed om de leiding v d H. Geest - De kinderen komen terug
- Lezen: Marcus 15 : 16 – 26
- Gesprekje met de kinderen
- Verkondiging
Thema: De kleine kruisdrager
achter de grote
Kruisdrager

- Zingen: Opw 268

We gaan staan

- Zingen: Gz 461 : 1, 2, 3, 6 en 7

LITURGIE
14 april 2019

18:30 uur

Voorganger : Ds. B. Reinders
(Capelle aan den IJssel)
Organist
: Anthony v. Snippenberg

6e Zondag in de 40-dagentijd
LOFPRIJZING EN AANBIDDING
- Welkom en mededelingen
We gaan staan

- Zingen: Opw 688
Genade zo groot,
aan mij die het niet verdient,
liet Christus zijn liefde zien,
want hij kocht mij vrij.
Genade zo groot,
de schuld die ik voor Hem leg,
wast Hij geduldig weg;
zijn bloed reinigt mij.
Refrein:
En al wat ik heb,
leg ik voor Hem neer,
Mijn verlosser en Heer
die mij liefheeft
Liefde zo groot,
die stand hield tot in de dood,
schonk in de diepste nood
vergeving aan mij.
Liefde zo groot,
wiens kracht onverslaanbaar is,
verdrijft elke duisternis;
nu zijn wij vrij.
Refrein:

- Stil gebed, votum en groet
U kunt gaan zitten

1
O hoogt' en diepte, looft nu God
aanbidt zijn heiligheid!
Zijn woord werd nimmer nog gepeild,
zijn weg is majesteit.
2
O wondre liefd', o wijsheid Gods,
toen zond' ons 't licht benam,
hebt Gij 't verlossend pad gebaand:
een tweede Adam kwam.
3
De liefde is zo wijs en goed:
wat eens in Adam viel,
ons menselijke vlees en bloed,
wordt leven weer en ziel.
6
in het verborgne van de hof,
aan 't kruis in stervensnood,
heeft Hij aan ons de weg geleerd
door lijden en door dood.
7
O hoogt' en diepte, looft nu God,
aanbidt zijn heiligheid!
Zijn woord werd nimmer nog gepeild,
zijn weg is veiligheid.

LUISTEREN NAAR GOD
- Gebed om de leiding v d H. Geest
- Lezen: Lukas 23 : 33 – 34
- Zingen: Ps 22 : 1 en 2
1
Mijn God, Mijn God, waarom verlaat Gij
mij
en blijf zo ver, terwijl ik tot U schrei,
en redt mij niet, maar gaat aan mij voor
bij?
Hoe blijft Gij zwijgen?
Mijn God, ik doe tot U mijn kreten stijgen
bij dag, bij nacht. Tot U slechts kan ik
vluchten,
maar krijg geen rust, geen antwoord op
mijn zuchten
in klacht op klacht.

2
Nochtans, op U, o God die heilig zijt
en troont op lofgezangen,U gewijd
door Israël dat gij hebt uitgeleid,
steunt ons vertrouwen,
immers, de vaadren bleven op U
bouwen,
dat Gij hen naamt in heilige bescherming:
Gij hebt, als zij U riepen om ontferming,
hen niet beschaamd.

- Verkondiging
Tekst: Psalm 22 : 2 – 4a
Thema: Davids gebed –
door Christus gebeden
1. Aangevochten
2. Gelovig
3. Ootmoedig

- Zingen: Ps 22 : 9 en 11
9
Gij hebt verhoord! O God, mijn Heer, ik
zal
U loven voor mijn broeders overal
en in de kring van uw verkoren tal
uw naam verkonden:
"O broeders,die den Here hebt
gevonden,
laat Hem uw spel, o zaad van Jakob,
prijzen,
en wil Hem vol ontzag uw eer bewijzen,
o Israël".
11
Van U komt, Heer, het loflied dat ik zing:
laat mij vergelden al wat ik ontving.
Laat mij U loven in de grote kring
van die U vrezen!
Gij needrig volk, gij zult gezeten wezen
aan een festijn! Die God zoekt, moet
Hem prijzen!
O, haal uw hart op aan zijn
gunstbewijzen,
die eeuwig zijn.

DANK, GEBED EN UITZENDING
- Dankgebed en gebeden
- Inzameling der gaven:
1e coll: Noodhulp Zuid Afrika
2e coll: kerk
3e coll: eigen jeugdwerk
- Zingen: Gz 181 : 1 en 3
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.
3
Die gewillig waart ten dode,
in het duister van de pijn
U ten offer hebt geboden,
hoe verlaten moet Gij zijn,
troosteloos aan 't kruis gehangen
opdat wij uw troost ontvangen.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.
We gaan staan

- Geloofsbelijdenis
- Zingen: Gz 182 : 5 en 6
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, duizenmaal, 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.

- Uitzending en Zegen
- Zingen: NLB 415 : 3
3
Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

