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- Afkondiging 
 
- Zingen: Ik ben zo dankbaar Heer  - stream EO 
 
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 heil’ge 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 zonden. 
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 onmoog'lijk Gods liefde verslaan. 
Nu troont Hij als Koning en Heer van het leven. 
Heel de schepping roept zijn naam. 
 
Ik ben zo dankbaar Heer 
voor wat U heeft gedaan. 
En heel mijn hart aanbidt 
uw heil’ge naam. 
En Heer, ik houd van U, 
want U hield eerst van mij. 
Uw liefde tilt mij op 
en maakt mij vrij 
 
Ik ben zo dankbaar Heer 
voor wat U heeft gedaan. 
En heel mijn hart aanbidt 
uw heil’ge naam. 
En Heer, ik houd van U, 
want U hield eerst van mij. 
Uw liefde tilt mij op 
en maakt mij vrij 
 
- Stil gebed 
 
- Bemoediging en groet 
 
- Zingen: Psalm 22 vers 8 en 12 (zanggroep) 
 
8   O blijf van mij niet ver, mijn God, mijn Heer! 
 Mijn Sterke, spoed U, ik behoef U zeer! 
 Mijn vege rest zal zonder tegenweer 
 haast zijn verslonden. 
 Red dan mijn leven uit de muil der honden! 
 Kom uit de klauw der leeuwen mij ontzetten! 
 Laat toch uw hand hun boos geweld beletten! 
 Toon mij uw trouw! 
 
12   Dit zal gedenken wie zich nog verweert, 
 tot alle natie zich tot Hem bekeert 
 en voor de Koning die het al regeert 
 zich neer zal buigen. 
 De verste einden zullen het getuigen, 
 dat niets gelijk aan zijn verheven macht is, 
 dat Hem de heerlijkheid, dat Hem de kracht is, 
 het Koninkrijk! 
 
- Wetslezing; Ella Klerk 
 
- Bidden 



 
- Bijbel lezen: Johannes:12 vers 12-36 Bijbel in gewone taal door Danique de 
Kruijf 
 
- Zingen: Ken je dit verhaal (meegezongen door de kinderen) 
 
God zei Noach bouw een boot samen met je zonen. 
Maak hem sterk en maak hem groot je moet er straks gaan wonen. 
En neem dan heel veel dieren mee wanneer de boot gaat varen. 
Ik zal ze sturen 2 aan 2 ik wil hun leven spahaharen. 
De ark was netjes afgebouwd de intoch kon beginnen. 
De diereb liepen 2 aan 2 de ark van Noach binnen. 
En toen deed God de deur op slot en liet de wolken komen. 
De regen viel met bakken neer en bleef en bleef maar strohohomen. 
 
Ken je dit verhaal? 
Ken je dit verhaal? 
Zo wordt het nu al eeuwen lang verteld in elke taal. 
Ken je dit verhaal? 
Ken je dit verhaal? 
Lees maar in de bijbel want daar staat het allemaaaal. 
 
De wereld werd een oceaan waarop de ark bleef drijven. 
Slechts de dieren in de ark die zouden overblijven. 
Maar op een dag was het voorbij het water ging verdwijnen. 
De wolken schoven weer opzij, de zon begon te schijhijhijnen. 
De aarde werd weer langzaam groen de bomen gingen groeien. 
Er startte weer een nieuw seizoen en bloemen gingen bloeien. 
Noach liet de dieren gaan ze mochten gaan proberen, om elk weer op zn eigen plek 
op aarde terug te keheheren. 
 
Ken je dit verhaal? 
Ken je dit verhaal? 
Zo wordt het nu al eeuwen lang verteld in elke taal. 
Ken je dit verhaal? 
Ken je dit verhaal? 
Lees maar in de bijbel want daar staat het allemaaaal. 
  
- Preek 
  
- Orgel muziek 
 
- Zingen: Iets van alle dieren 
 
Je kunt zo stil zijn als een muis 
en zo bang zijn als een wezel 
je kunt trots zijn als een pauw 
en zo koppig als een ezel 
je kunt vrij zijn als een vogel 
en zo zacht als eendendons 



want iets van alle dieren 
vind je ook weer terug in ons 
 
Je kunt zo slim zijn als een vos 
en zo ijv’rig als de mieren 
je kunt trouw zijn als een hond 
zo geduldig als de gieren 
je kunt vechten als een tijger 
en zo glad zijn als een aal 
want iets van alle dieren 
vind je in ons allemaal 
 

En dat valt ook te begrijpen 
omdat God die alles schiep 
na de dieren ook de mensen 
op een dag tot leven riep 
daarom is er tussen mens en dier 
een hele nauwe band 
omdat ze zijn geschapen 
geschapen door Zijn hand 
Je kunt zo wijs zijn als een uil 
en zo volgzaam als de schapen 
je kunt sterk zijn als een beer 
je kunt als een os gaan slapen 
je kunt dansen als een vlinder 
zingen als een nachtegaal 
want iets van alle dieren 
vind je in ons allemaal 
 

En dat valt ook te begrijpen … 
  
 
- Danken/ bidden 
 
- Collecte  
 
- Zingen: O kostbaar kruis Gezang 192 LB (zanggroep) 
 
1   O kostbaar kruis, o wonder Gods, 
 waaraan de Prins der glorie stierf; 
 ik wil om U zijn zonder trots, 
 ik acht verlies wat ik verwierf. 
 
2   Bewaar mij dat ik roemen zou 
 dan in mijn Heren Christus dood. 
 Al wat ik anders noemen zou 
 is niets bij dit mysterie groot. 
 
 
 



3   O angst en liefde, ondereen 
 vermengd als water en als bloed, 
 zij wijzen naar het wonder heen 
 van Hem die op de aarde boet. 
 
4   Het rode bloed, zijn koningskleed 
 bedekt het schandelijke kruis, 
 dat wordt door alles wat Hij leed 
 de levensboom van 't paradijs. 
 
5   En door zijn dood en door zijn bloed 
 is nu de wereld dood voor mij. 
 Ik ben gestorven, maar voor goed 
 van heel de dode wereld vrij. 
 
6   De aarde zelf is veel te klein 
 voor wie U waarlijk loven wil. 
 Uw liefde is een groot geheim, 
 zij vraagt geheel mijn hart en ziel. 
   
 
 
- Zegen 
 
 
    


