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Voor de dienst zingen we: 

Jezus alleen (opw. 575) 

 

Jezus alleen, ik bouw op Hem 

Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht. 

Door stormen heen hoor ik zijn stem, 

Dwars door het duister van de nacht. 

Zijn woord van liefde dat mij sust 
Verdrijft mijn angst; nu vind ik rust! 
Mijn vaste grond, mijn fundament; 
Dankzij zijn liefde leef ik nu. 

Jezus alleen werd mens als wij; 
Klein als een kind, in kwetsbaarheid. 
Oneindig veel hield Hij van mij, 
Leed om mijn ongerechtigheid. 

door zijn offer werd ik vrij, 
Hij droeg mijn straf, 
Hij stierf voor mij, ontnam de dood zijn heerschappij; 
Dankzij zijn sterven leef ik nu. 

Daar in het graf, in dood gehuld, 
Leek al zijn macht tenietgedaan. 
Maar, o die dag, dat werd vervuld: 
Jezus, de Heer is opgestaan! 

Sinds Hij verrees in heerlijkheid 
Ben ik van vloek en schuld bevrijd 
Ik leef in Hem en Hij in mij; 
Dankzij zijn bloed ben ik nu vrij. 

Geen levensangst, geen stervensnood; 
Dat is de kracht, waar ik in sta. 



Van eerste stap tot aan de dood 
Leidt Hij de weg waarop ik ga. 

Geen duivels plan of aards bestaan 
Kan mij ooit roven uit zijn hand. 
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam; 
In die verwachting houd ik stand. 
In Hem alleen, in Hem alleen! 

Ik ben zo dankbaar, Heer (opw. 580) 
 
Jezus, hij kwam om ons leven te geven, 
Daarom verliet Hij zijn Vaderlijk huis. 
Hij gaf aan mij het eeuwige leven, 
Door te sterven aan het kruis. 
Ik zie nu Zijn tranen 
En zie nu Zijn wonden. 
Ik zie nu het bloed dat Hij gaf voor mij. 
Dat bloed wast mij schoon en bevrijdt van zonde. 
Prijs de Heer, nu ben ik vrij. 
 
Ik ben zo dankbaar Heer, 
Voor wat U heeft gedaan 
En heel mijn hart aanbidt 
Uw heilige naam 
En Heer ik houd van U, 
Want U hield eerst van mij. 
Uw liefde tilt mij op 
En maakt mij vrij. 
 
Uit liefde droeg Jezus de straf van mijn zonde. 
Hij droeg die straf zelfs tot diep in de dood. 
Nu houdt de dood mij niet langer gebonden, 
Ook al was mijn zonde groot, 
Want Hij is niet lang in het graf gebleven. 
De dood kon onmogelijk Gods liefde verslaan. 
Nu troont Hij als Koning en Heer van het leven. 
Heel de schepping roept Zijn naam. 
 

Welkom en mededelingen 

Psalm 118 vers  7 en 8 

7   Ontsluit, ontsluit nu voor mijn schreden 
 de poorten der gerechtigheid. 
 Laat mij de voorhof binnentreden 
 en loven 's Heren majesteit. 
 Dit is de poort, de poort des Heren, 
 Gods knechten zullen binnengaan. 
 God van mijn heil, U wil ik eren, 
 nu ik uw antwoord heb verstaan. 



 
8   De steen, dien door de tempelbouwers 
 veracht'lijk was een plaats ontzegd, 
 werd tot verbazing der beschouwers 
 ten hoeksteen door God zelf gelegd. 
 Dit werk is door Gods alvermogen, 
 door 's Heren hand alleen geschied. 
 Het is een wonder in onz' ogen. 
 Wij zien het, maar doorgronden 't niet. 

 

Stil Gebed 

Votum en Groet 

Gezang 182 vers 1-2 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. 
 
2   Gij die alles hebt gedragen 
 al de haat en al de hoon, 
 die beschimpt wordt en geslagen, 
 Gij rechtvaardig, Gij Gods Zoon, 
 als de minste mens gebonden, 
 aangeklaagd om onze zonde. 
 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. 

 

Wet des Heren 

Psalm 1 vers 1 

1   Gezegend hij, die in der bozen raad 
 niet wandelt, noch met goddelozen gaat, 
 noch zich met spotters in de kring laat noden, 
 waar ieder lacht met God en zijn geboden, 



 maar die aan 's Heren wet zijn vreugde heeft 
 en dag en nacht met zijn geboden leeft. 

 

Schuldbelijdenis 

Psalm 1 vers 2 

2   Hij is een groene boom die staat gepland 
 waar waterbeken vloeien door het land. 
 Zijn loof behoeft de droogte niet te duchten, 
 te goeder tijd geeft hij zijn rijpe vruchten 
 Gezegend die zich aan Gods wetten voedt: 
 het gaat hem wel in alles wat hij doet. 

 

Genadeverkondiging 

Psalm 1 vers 3 

3   Gans anders zal 't de goddelozen gaan: 
 zij zijn het kaf dat wegwaait van het graan. 
 Zij kunnen zich voor God niet staande houden, 
 er is geen plaats voor hen bij zijn vertrouwden. 
 God kent die wandelt in het rechte spoor, 
 wie Hem verlaat gaat dwalende teloor. 

 

Gebed om de opening van het Woord 

Schriftlezing Mattheus 22 vers 31-t.m.34 

                                          22 vers 54-62 

Kinderlied “U alleen wil ik aanbidden” 

U alleen wil ik aanbidden 
en heel dicht bij U zijn 
alles om mij heen vergeten 
om op U gericht te zijn 
de woorden die uw naam verhogen 
komen diep van binnen uit mijn hart 
en mijn handen hef ik op naar U 
want U bent mijn Heer en mijn God  

U alleen wil ik aanbidden 
en heel dicht bij U zijn 
alles om mij heen vergeten 
om op U gericht te zijn 
de woorden die uw naam verhogen 
komen diep van binnen uit mijn hart 
en mijn handen hef ik op naar U 
want U bent mijn Heer en mijn God 
 



En als ik er over nadenk 
hoe groot U bent 
vind ik het zo heel bijzonder 
dat U mij kent 
 
U alleen wil ik aanbidden 
en heel dicht bij U zijn 
alles om mij heen vergeten 
om op U gericht te zijn 
de woorden die uw naam verhogen 
komen diep van binnen uit mijn hart 
en mijn handen hef ik op naar U 
want U bent mijn Heer en mijn God 
 
U, mijn Heer en mijn God  
U, mijn Heer en mijn God 
U, mijn Heer en mijn God 
U, mijn Heer en mijn God 
U, mijn Heer en mijn God  
U, mijn Heer en mijn God 
U, mijn Heer en mijn God 
U, mijn Heer en mijn God 

Psalm 119 vers 38-39 en 40 

38   Ik heb mijn voet van 't kwade pad geweerd 
 opdat ik gaan zou in uw goede wegen. 
 Ik wijk niet af van wat uw woord mij leert, 
 want zo alleen kom ik uw aanschijn tegen, 
 Gij hebt U in uw trouw tot mij gekeerd. 
 Gij zijt mijn ziel, mijn zaligheid, mijn zegen. 
 
39   Hoe aangenaam is 't woord van uw verbond, 
 hoe lieflijk klinkt uw wet in onze oren, 
 Ja, zij is mij als honing in de mond, 
 inzicht ontvang ik, door naar haar te horen. 
 Ik zoek uw recht, en haat uit 's harten grond 
 het pad van hen die zich in 't kwaad verloren. 
 
40   Uw woord is als een lamp, een helder licht, 
 een schijnsel op mijn pad, een eeuwig baken 
 dat in de duisternis mijn schreden richt. 
 Ik zwoer en ik begeer het waar te maken, 
 dat ik zal wand'len voor uw aangezicht, 
 dat ik uw recht zal roepen van de daken. 

 

Verkondiging 

Gezang 183 vers 1-2 en 3 

 



1   O hoofd vol bloed en wonden, 
 bedekt met smaad en hoon, 
 o hoofd zo wreed geschonden, 
 uw kroon een doornenkroon, 
 o hoofd eens schoon en heerlijk 
 en stralend als de dag, 
 hoe lijdt Gij nu zo deerlijk! 
 Ik groet U vol ontzag. 
 
2   O hoofd zo hoog verheven, 
 o goddelijk gelaat, 
 waar werelden voor beven, 
 hoe bitter is uw smaad! 
 Gij, eens in 't licht gedragen, 
 door engelen omstuwd, 
 wie heeft U zo geslagen 
 gelasterd en gespuwd? 
 
3   O Heer uw smaad en wonden, 
 ja alles wat Gij duldt, 
 om mij is het, mijn zonden, 
 mijn schuld, mijn grote schuld. 
 O God ik ga verloren 
 om wat ik heb gedaan, 
 als Gij mij niet wilt horen. 
 Zie mij in liefde aan. 

 

Dankgebed/voorbede 

Inzameling der gaven 

Psalm 27 vers  7 

7   O als ik niet met opgeheven hoofde 
 zijn heil van dag tot dag verwachten mocht! 
 O als ik van zijn goedheid niet geloofde, 
 dat Hij te vinden is voor die Hem zocht! 
 Wees dapper, hart, houd altijd goede moed! 
 Hij is getrouw, de bron van alle goed! 
 Wacht op den Heer, die u in zwakheid schraagt, 
 wacht op den Heer en houd u onversaagd. 

 

Zegen 

Gezang 456 vers 3 

Amen, amen, amen! 

Dat wij niet beschamen 

Jezus Christus onze Heer, 

amen, God, uw naam ter eer! 


