
Liturgie 2 april 2017

Morgendienst
Projectlied Paasproject ZS en KND
Psalm 122 vers 1 en 2 LvdK
Lied 303 vers 1, 3 en 4 JdH
Psalm 1 vers 1 en 2 LvdK
Schriftlezing Leviticus 23 vers 1-4 HSV

Hebreeën 4 vers 1-16 HSV
Zondag 38 HC

Lied 85 vers 1 en 3 OvK
Psalm 92 vers 7 en 8 OB
Psalm 68 vers 13 en 10 OB

Projectlied
Wij zijn op weg naar het moment
dat alles anders is voorgoed,
want Jezus die ons falen kent,
Hij sterft voor ons, maakt alles goed.

Het is nu bijna vijf voor twaalf.
Jezus, Hij zwijgt in dit verhaal.
Barabbas vrij, en met veel spot
oordeelt het volk de Zoon van God.

Lied 303 vers 1, 3 en 4 JdH
1. Jezus, leven van mijn leven,
Jezus, dood van mijne dood,
Gij hebt U voor mij gegeven,
Zelf U off'rend voor mijn nood,
opdat ik niet redd'loos sterven,
maar Uw heerlijkheid zou erven,
voor dit heil aan mij geschied,

prijz' U eeuwiglijk mijn lied.

3. Heer, Verzoener mijner zonden,
Heiland, Die mij hebt gezocht,
Die mijn boeien hebt ontbonden,
hebt voor God mij vrijgekocht.
Ik, onrein, in schuld verloren,
ben in U opnieuw geboren.
Voor dit heil, aan mij geschied,
prijz' U eeuwiglijk mijn lied.

4. Heer, ik zal Uw lof verbreiden
voor Uw weldaān zonder tal;
wil door mij ook and'ren leiden,
goede Herder, tot Uw stal.
Voeg, tot eer van Uw genade,
onze harten, vroeg en spade,
om Uw weldaān ons geschied,
saam in 't eeuwig vreugdelied.

Lied 85 vers 1 en 3 OvK
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 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



Middagdienst
Psalm 43 vers 1, 3 en 4 OB
Gezang 179 vers 1 en 5 LvdK
Psalm 3 vers 1 LvdK
Schriftlezing Lucas 22:63 t/m 23:25 HSV
Psalm 22 vers 1 en 4 OB
Gezang 188 vers 1 en 2 LvdK
Lied 615 OPW
Gezang 451 vers 1 en 2 LvdK

Lied 615 OPW
Dank U voor het kruis Heer,
Dank U dat U stierf voor mij.
U droeg al mijn schuld mijn pijn;
nu ben ik rein;
Uw liefde wast mij schoon.

Dank U voor offer;
vastgenageld aan het kruis .
Liefdevol vergeeft U mij,
U leeft in mij
En omarmt mij als Uw zoon

Refrein:
Waardig is het Lam
zittend op de troon.
Zegenvierend voor altijd
draagt U de hoogste kroon.

Hoog verheven Heer
Jezus, zoon van God.
De hemel gaf ons haar grootste schat.
Waardig is het Lam
Waardig is het Lam

Dank U voor het kruis Heer,
Dank U dat U stierf voor mij.
U droeg al mijn schuld mijn pijn;
nu ben ik rein;
Uw liefde wast mij schoon.

Dank U voor offer;
vastgenageld aan het kruis .
Liefdevol vergeeft U mij,
U leeft in mij
En omarmt mij als Uw zoon

Refrein


