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Orde van dienst voor zondagmorgen 7 april 2019 – 09.30 uur 
5de Zondag van de 40dagentijd 
 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
Psalm van de intocht (staande): Psalm 43 en 1 en 3 
 
Stil gebed, drempelgebed, bemoediging en groet 
 
Samenzang: Psalm 43 vers 4  (hierna gaan we zitten) 
 
Gebed om Gods ontferming 
 
Samenzang: ‘Geen liefde zo wonderlijk’  

  (mel. ‘Mijn Jezus, ik hou van U’, ELB 371) 
 
Geen liefde zo wonderlijk, Uw liefde voor mij.                                                     
Geen liefde zo ruim en rijk, ik kan er niet bij.                                                        
Uw liefde, o Vader, is onverklaarbaar groot                                                   
uit liefde gaf Gij Uw Zoon zelfs over tot de dood.  
 
Geen liefde zo wonderlijk,  Uw liefde voor mij.                                                    
Geen liefde rijkt verder en is zo nabij.                                                                  
Uw liefde, o Jezus, is mij te wonderbaar;                                                      
uit liefde stierf Gij aan 't kruis en liet mijn zonden daar.  
 
Geen liefde zo wonderlijk, Uw liefde voor mij.                                                 
Geen liefde is inniger en maakt werk'lijk vrij.                                                         
Uw liefde, o Heil'ge Geest - verbrak al mijn verweer                                              
uit liefde won Gij mij in voor Jezus als mijn Heer.                                   
 
(tijdens het naspel komen de kinderen naar voren) 

 
Paasproject kindernevendienst:  

    
   ‘God kiest, God redt. Kies jij ook?’ (afl. 6) 
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Samenzang: Projectlied  

  (mel. ‘Hij kwam bij ons, heel gewoon’:Lied 118 ELB) 
 
Simon, hem wordt niets gevraagd, 
zijn handen vast, hij wordt belaagd. 
Hij krijgt een kruis op zijn rug 
en volgt de Heer, kan niet terug. 
 
refrein: 
Wil jij op weg, met Jezus mee? 
Hij maakt voor ons een zware reis. 
En onderweg geeft zijn Vader het bewijs: 
de Vader, die ons kiest en redt. 

 
Lezing uit het lijdensevangelie naar Lukas: Lukas 23: 26-32 

 
Samenzang: ‘Hij kwam bij ons, heel gewoon’ ( Lied 118 ELB)  

 
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: 'Uw 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: 
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Wij willen worden als Hij.  
Elkanders lasten dragen wij. 
Wie is er need'rig en klein?  
Die zal bij ons de grootste zijn.  Refrein: 

 
Lezing uit de brief aan de Romeinen: Rom. 8: 22-26 en Rom. 16:13 

 
Samenzang: Lied 756 vers 1, 2 en 6 
 
Uitleg en Verkondiging 
 
Samenzang: ‘Belijdenislied’ van Jaap Zijlstra  
           (ELB 289 vers 1, 2  / mel. Lied 913) 
 

1. Ik geloof in God de Vader 
die een bron van vreugde is, 
louter goedheid en genade, 
licht in onze duisternis. 
Hij, de Koning van de kosmos, 
heel de schepping zingt zijn eer 
heeft uit liefde mij geschapen 
en tot liefde keer ik weer. 
 
2. Ik geloof in Jezus Christus 
die voor ons ter wereld kwam. 
Zoon van God en Zoon des Mensen 
goede Herder, Offerlam. 
Door te lijden en te sterven 
groot is het geheimenis 
schenkt Hij mij het eeuwig leven, 
dat uit God en tot God is. 
 
 

 en als de kinderen terug zijn uit de nevendienst vers 3 
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3. Ik geloof dat mijn Verlosser 
door de dood is heengegaan 
en op Pasen, God zij glorie, 
uit het graf is opgestaan. 
Door het brood - dit is mijn lichaam 
door de wijn - dit is mijn bloed - 
geeft de Vredevorst mij vrede, 
maakt Hij alle dingen goed. 
 

Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling der gaven 
 
Uittochtslied(staande): Lied 650 vers 1, 2 en 7 
 
Wegzending en zegen 
   met gezongen ’Amen’ 
 
 


