
Liturgie 26 maart 2023 om 9.30 uur (5de zondag 40-dagentijd) 

 

Voorganger:  Froukje Wesseling van De Tike 

Ouderling van dienst:  Tine Hoekstra 

Organist:    Rienk Brouwer 

Beamerdienst:   Simon Bosma en Mienthalbe Westerhof 

 

THEMA: 'Als U Gods Zoon bent' 

 

Orgelspel 

 

Mededelingen door de ouderling van dienst 

 

Zingen staande:  Evangelische LB. 125: 1 en 3   

1.Geprezen zij de Heer, 

die eeuwig leeft. 

Die vol ontferming ieder troost 

en alle schuld vergeeft. 

Die heel het aard gebeuren 

vast in handen heeft. 

Refrein: 

Hem zij de glorie, 

want Hij die overwon, 

zal nooit verlaten wat Zijn hand begon. 

Halleluja. Geprezen zij het Lam, 

dat de schuld der wereld op zich nam. 
 

3.Hij doet ons dankbaar schouwen in 

het licht, 

dat uitstraalt van het kruis, 

dat eens voor ons werd opgericht. 

En voor ons oog verrijst een heerlijk 

vergezicht. 

Refein: 

Hem zij de glorie, 

want Hij die overwon, 

zal nooit verlaten wat Zijn hand begon. 

Halleluja. Geprezen zij het Lam, 

dat de schuld der wereld op zich nam. 

 

Votum en Groet 

Gebed 

 

Zingen: Opwekking 461 : 1,2,3 en 4 

1.Mijn Jezus, mijn Redder, Heer er is niemand als U. 

Laat elk moment, al wat ik denk, 

vol zijn van Uw liefde Heer. 

Mijn Schuilplaats, mijn Trooster, 

veilige toren van kracht; 

adem en stem, al wat ik ben 

brengen U voortdurend eer. 

 

2.Juich voor de Heer, heel de aarde wees blij. 

Zingt van de Koning, en zijn heerschappij. 

Bergen aanbidden, de zee juicht mee 

bij het horen van Uw naam. 

U wil ik prijzen, voor dat wat U schiep 



mijn leven lang loven, want U heb ik lief 

niets is zo goed als een leven heel dicht bij U. 

3.Mijn Jezus, mijn Redder, Heer er is niemand als U. 

Laat elk moment, al wat ik denk, 

vol zijn van Uw liefde Heer. 

Mijn Schuilplaats, mijn Trooster, 

veilige toren van kracht; 

adem en stem, al wat ik ben 

brengen U voortdurend eer. 

 

4.Juich voor de Heer, heel de aarde wees blij. 

Zingt van de Koning, en zijn heerschappij. 

Bergen aanbidden, de zee juicht mee 

bij het horen van Uw naam. 

U wil ik prijzen, voor dat wat U schiep 

mijn leven lang loven, want U heb ik lief 

niets is zo goed als een leven heel dicht bij U. 

 

Er wordt een gedeelte voorgelezen door de kinderkerk uit het 40 dagen project. 

Daarna zingen we mee met een lied van het project. 

 

Gebed om de Heilige Geest 

 

Schriftlezing: Matheus 4: 1 – 11 en Matheus 27: 50 – 54 

 

Zingen: Evang. LB 246: 1 en 2   

  
1.Ik bouw op U, mijn Schild en mijn 

Verlosser. 
 Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. 

 Sterk in uw kracht, gerust in uw 

bescherming. 
 Ik bouw op U en ga in uwe naam. 

 Sterk in uw kracht, gerust in uw 

bescherming. 
 Ik bouw op U en ga in uwe naam. 

 

   
2. Gelovend ga ik, eigen zwakheid 

voelend. 

 En telkens meer moet ik uw kracht 

verstaan. 

 Toch rijst in mij een lied van 

overwinning. 
 Ik bouw op U en ga in uwe naam. 

 Toch rijst in mij een lied van 

overwinning. 
 Ik bouw op U en ga in uwe naam. 

Verkondiging 

 

Lied Jezus overwinnaar   

1. Waar U verschijnt, wordt alles nieuw Want U bevrijdt en geeft leven. 

Elke storm verstild door de klank van Uw stem Alles buigt voor Koning Jezus  

2. U bent de held die voor ons strijdt U baant de weg van overwinning Elke vijand 

vlucht, ieder bolwerk valt neer Naam boven alle namen, Hoogste Heer  

CHORUS Voor eeuwig is Uw heerschappij Uw troon staat onwankelbaar 

Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam Jezus, Overwinnaar  

https://youtu.be/YJ69mTCyVX8


3. De duisternis licht op door U De duivel is door U verslagen Dood waar is je macht, 

waar is je prikkel gebleven? Jezus leeft en ik zal leven!  

4. De schepping knielt in diepst ontzag De hemel juicht voor onze Koning En de 

machten van de hel weten  

Wie er regeert: Naam boven alle namen, Hoogste Heer Naam boven alle namen 

Naam boven alle namen Naam boven alle namen... 

 

Dankgebed en voorbeden 

 

Aankondiging collecte 

 

De kinderen komen terug in de kerk 

 

Zingen staande : Nieuwe Liedboek 969: 1, 2 en 4   

1.In Christus is noch west noch oost 

in Hem noch zuid noch noord, 

één wordt de mensheid door zijn troost, 

de wereld door zijn woord. 

 

2.Tot ieder hart, dat Hem behoort, 

met Hem gemeenschap vindt. 

De dienst aan Hem is ’t gouden koord 

dat allen samen bindt. 

 

4.Laat zuid en noord nu zijn verblijd, 

Hem prijzen west en oost. 

Aan Christus hoort de wereld wijd, 

in Hem is zij vertroost. 

 

 

Zegen en aansluitend zingen we daarom na het Amen : Nieuwe Liedboek 985: 1  

1.Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven 

boven ons mensen: de naam van God de Heer! 

Heilig, heilig, heilig, Schepper van de wereld, 

mensen beneden zingen U ter eer! 

 

 

1e Collecte: Werelddiaconaat ( Bangladesh, 40 dagen tijd )  

In Bangladesh, een van de meest dichtbevolkte landen ter wereld, is de werkloosheid 

hoog. Samen met partnerorganisatie CCDB ondersteunen we jongeren bij het vinden 

van werk en vrouwen verhogen van hun inkomen via een ingenieus kooktoestel. 

 


