
Zondag 21 februari 2015 
 
Liturgie morgendienst  
Gezang 170 vers 1, 2 en 6  LvdK  
Psalm 23 vers 1, 2 en 3  NB 
Psalm 27 vers 5   OB 
Lied 523 vers 1 en 2   JdH 
Schriftlezing Lucas 18 vers 9 t/m 14 HSV 
  Galaten 3 vers 1 t/m 14 HSV 
Psalm 22 vers 11   NB 
Psalm 89 vers 7 en 8  OB 
Lied 112 vers 1, 2, 3 en 4  HB  

 
 
 
 
 
Lied 523 vers 1 en 2 JdH 
Veilig in Jezus' armen,  
veilig aan Jezus' hart; 
Daar in zijn teer erbarmen,  
daar rust mijn ziel van smart. 
Hoor, 't is het lied der eng'len,  
zingend van liefd' en vreê, 
Ruisend uit 's hemels zalen,  
over de glazen zee. 
 
Veilig in Jezus' armen,  
veilig aan Jezus' hart; 
Daar in zijn teer erbarmen,  
daar rust mijn ziel van smart. 
 
 

Veilig in Jezus' armen,  
vrij bij mijn Heer en Borg, 
Vrij van 't gewoel der wereld,  
vrij van verdriet en zorg, 
Vrij van de vrees en twijfel,  
vrij van der zonden macht; 
Nog slechts een weinig lijden,  
nog slechts een korte nacht. 
 
Veilig in Jezus' armen,  
vrij bij mijn Heer en Borg, 
Vrij van 't gewoel der wereld,  
vrij van verdriet en zorg. 
 
Lied 112 vers 1, 2, 3 en 4 
1. Een naam is onze hope, 
een grond heeft Christus' Kerk, 
zij rust in ene dope, 
en is zijn scheppingswerk. 
Om haar als bruid te werven, 
kwam Hij ten hemel af. 
Hij was 't, die door zijn sterven 
aan haar het leven gaf. 
 
2. Vergaard uit alle streken 
in heel de wereld een, 
werd dit haar zalig teken, 
dat allen is gemeen. 
Een bede vouwt de handen, 
een zegen breekt het brood, 
een vuurbaak staat te branden 
in 't duister van de dood. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Bij 't bloedlicht der flambouwen, 
in 't heetste van de strijd, 
wacht zij in stil vertrouwen 
de vrede voor altijd, 
tot eind'lijk voor haar ogen, 
waarin 't verlangen brandt, 
het schouwspel komt getogen 
der Kerke triumfant. 
 
4. In haar drie-een'ge Here, 
nog in haar aardse strijd, 
blijft zij met hen verkeren, 
wien ruste werd bereid. 
Geef dat in uw genade, 
o God, ook eenmaal wij 
langs uwe lichte paden 
gaan tot der zaal'gen rei! 
 



Liturgie middagdienst  
Psalm 26 vers 8   OB 
Psalm 25 vers 1 en 2  OB 
Schriftlezing 2 Kor. 5 vers 14 t/m 21 HSV 
  Zondag 15  HC 
Lied 268    OPW 
Gezang 182 vers 1 en 6  LvdK 
Psalm 103 vers 1   NB 
Gezang 262 vers 1 en 3  LvdK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 


