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LOFPRIJZING EN AANBIDDING
- Welkom & mededelingen

6e Zondag in de 40-Dagentijd

Zingen: Opwekking 775 – Bij het kruis
-

Stil Gebed, Onze hulp en Groet
Moment met de kinderen

Kinderlied: Projectlied - Ga je met ons mee? (volledige versie)
-

Kinderen gaan naar Bijbeluur

LUISTEREN NAAR GOD
- Woorden voor onderweg:
Zingen: Psalm Project 116 – God heb ik lief
-

Gebed om de leiding van de Heilige Geest
Bijbellezing: Marcus 14: 32-52

Zingen: Opwekking 268 – Hij kwam bij ons heel gewoon
-

De preek gaat over: Marcus 14: 32-42

Zingen: Getsemane – Sela
-

Verkondiging

Zingen: Opwekking 706 – Zie hoe Jezus lijd voor mij
DANK, GEBED EN UITZENDING
- Dankgebed en gebeden
- Collectemogelijkheden: 1e collecte: Voor Verre Vrienden
2e collecte: Kerk
3e collecte: Eigen Jeugdwerk
Zingen: Opwekking 544 – Meer dan ooit
-

Overmaken:
NL 02 ABNA 048 3200
689
Omschrijving:
Collecte 10 april 2022
Via link:
cgkdeopenhof.nl/geven

Of scan onderstaande
QR-code:

Uitzending en Zegen

Opwekking 775
Er is een plek waar liefde heerst
En nooit vergaat
Waar mijn God vergeving geeft
En ons aanvaardt
Genade als een waterval
Stroomt van Gods troon
En wast ons schoon

Geef ik alles aan U
Vol ontzag voor U
Vol ontzag voor U
Hier kleurt liefde rood
Wast mij wit als sneeuw
En ik leef door U
En ik leef door U
Jezus

(refrein)
Bij het kruis, bij het kruis

Er is een plek waar zonde sterft
En schande wijkt

Waar mijn hart vergeving vindt
En vrede
Genade als een waterval
Stroomt van Gods troon
En wast ons schoon
(refrein)
Heilig is de grond
Waar ik hoop hervond
Hier kniel ik neer
Hier kniel ik neer

Armen uitgestrekt
Hier waar U mij redt
Hier kniel ik neer
Hier kniel ik
(refrein 2x)
Projectlied Pasen
Ga je met ons mee naar de overkant?
Ga je met ons mee naar 't beloofde
land?
God is het die ons toen bevrijdde,
ons door zee en zand zal leiden.
God gaat in een wolk vooraan
naar het land van Kanaän.
Hey, kom je mee? (x4)
Ga je met ons mee naar de overkant?
Ga je met ons mee naar 't beloofde
land?
Weet je nog wel van deze zegen
de bevrijding die wij kregen.
Zorg dat je dit niet vergeet
als je van het paasmaal eet.
Hey, kom je mee? (x4)
Ga je met ons mee naar de overkant?
Ga je met ons mee naar 't beloofde
land?
Jij mag best vragen, jij mag weten:
Waarom wordt er brood gegeten,
waarom drinken wij de wijn?
Waarom is dit feest zo fijn?
Hey, kom je mee? (x4)
Ga je met ons mee naar de overkant?
Ga je met ons mee naar 't beloofde
land?
Vier nu het paasfeest als een wonder
Want wij kunnen niet meer zonder.
God heeft ons bevrijd voorgoed
Dat geeft elke dag weer moed.
Hey, kom je mee? (x8)
Psalm project 116
God heb ik lief, want Hij is trouw mijn
Heer,
Hij hoort mijn stem, mijn smeken en
mijn klagen.
Hij richt zijn oor, ‘k roep tot hem al
mijn dagen,
Hij geeft mij hulp, Hij redt mij keer op
keer,
ja Hij redt mij keer op keer.
Ik riep in nood, tot God wees mij nabij,
toen hoorde God, Hij is mijn liefde
waardig.
De Heer is groot, genadig en
rechtvaardig
en onze God ontfermt zich op ’t
gebed,
Hij ontfermt zich op ’t gebed.
God heb ik lief.
Hij is trouw mijn Heer,
genadig, rechtvaardig is de Heer.
God heb ik lief.
Hij is trouw mijn Heer,
genadig, rechtvaardig is de Heer,
genadig, rechtvaardig is de Heer,
is de Heer.
U hebt mij Heer, in het dood’lijkst
tijdsgewricht,
mijn ziel gered, mijn tranen willen
drogen,
mij ondersteund, nu zal ik voor uw
ogen,
steeds wandelen, in het vrolijk
levenslicht,
in het vrolijk levenslicht.

God heb ik lief.
Hij is trouw mijn Heer,
genadig, rechtvaardig is de Heer.
God heb ik lief.
Hij is trouw mijn Heer,
genadig, rechtvaardig is de Heer,
genadig, rechtvaardig is de Heer,
is de Heer,
is de Heer.
Opwekking 268
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.
En in de tuin van de pijn
verkoos Hij als een lam te zijn,
verscheurd door angst en verdriet
maar toch zei Hij : íšw wil geschied’
(refrein)
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)
Wij willen worden als Hij.
Elkanders lasten dragen wij.
Wie is er ned’rig en klein?
Die zal bij ons de grootste zijn.
Getsemane - Sela
De Vader die de Zoon een beker reikt,
Tot aan de rand gevuld met bitterheid,
Die Hem benauwt, tot wanhoop drijft.
Het water dat Hem aan de lippen
staat,
Een zee van zonden die Hem angstig
maakt.
Hij gaat ons voor, Hij draagt ons door
het lijden heen.

Een zee van liefde schept een nieuw
begin.
Nooit meer alleen, met Jezus één,
totdat Hij komt.
Al wie dorst, wordt getroost in het
brood, de beker wijn.
Neem het brood, proef van de wijn;
gedenk dat wij vergeven zijn.
De Vader die zijn kind een beker reikt,
Die overstroomt van
goedertierenheid:
De wijnstok bloeit, de beker vloeit in
eeuwigheid.
Opwekking 706
Zie hoe Jezus lijdt voor mij,
aan het kruis de dood nabij.
Die voor mij het oordeel draagt;
Hij die tot zonde wordt gemaakt.
Wat een offer - Hij voor mij!
Wie wil worden zoals Hij?
Zoveel pijn, ongerechtigheid,
is op Hem die voor mij strijdt.
Zie hoe Jezus biddend strijdt
met de pijn, verlatenheid.
Zo alleen, verwond roept Hij:
Mijn God, waarom verlaat U mij?
Zie wat Jezus heeft gedaan;
in zijn lijden heeft doorstaan.
Zoveel liefde verwondert mij;
niemand heeft zo lief als Hij.
Als de Heer zijn leven geeft
vlucht de dag, de aarde beeft.
Zelfs de dood verliest haar macht
als Jezus roept: het is volbracht!
Waarlijk Hij is Zoon van God,
die voor ons gekruisigd wordt.
Door zijn wonden genezen wij;
in zijn dood maakt Hij ons vrij.
Heel de schepping slaakt een zucht;
zij ontwaakt, het duister vlucht.
Jezus leeft, is opgestaan;
Hij roept ons uit de dood vandaan.
Juich, want Hij, mijn Here leeft!
Hij die overwonnen heeft.
Nooit meer tranen en nooit meer pijn;
nooit van God verlaten zijn.

Zie hoe Hij aan ons lijdt, voor ons
strijdt, de beker drinkt.
Wie zijn wij, dat Hij de dood in diepe
nood en angst verdrinkt?

Juich want Hij, mijn Here leeft!
Hij die ons de toekomst geeft.
Nooit meer tranen en nooit meer pijn;
nooit van God verlaten zijn.

De schaduw van de dood valt in de
hof,
Waar Jezus worstelt met de wil van
God:
De beker gaat Hem niet voorbij.
De diepte van zijn lijden, angst en
pijn,
Is dieper dan ons lijden ooit zal zijn.
Hij gaat ons voor, Hij drinkt ons door
het lijden heen.

Opwekking 544
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.

Zie hoe Hij aan ons lijdt, voor ons
strijdt, de beker drinkt.
Wie zijn wij, dat Hij de dood in diepe
nood en angst verdrinkt?
De Zoon die ons het brood, de beker
reikt;
Ons in zijn liefde en gemeenschap
leidt,
Gedenken wij in brood en wijn.
Wij drinken door zijn dood het leven
in:

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.
(refrein)
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.

