
Liturgie 29 maart 2020 Avonddienst 18:30 uur. 

Voorzang: Psalm 22: 1 

Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij, 

En redt mij niet, terwijl ik zwoeg en strij', 

En brullend klaag in d' angsten die ik lij', 

Dus fel geslagen? 

't Zij ik, mijn God, bij dag moog' bitter klagen, 

Gij antwoordt niet; 't Zij ik des nachts moog' kermen. 

Ik heb geen rust, ook vind ik geen ontfermen 

In mijn verdriet. 

Stil gebed 

Votum en groet 

Zingen: Psalm 2: 4, 6 en 7 

"En Ik, die Vorst, met zoveel macht bedeeld, 

Zal Gods besluit aan 't wereldrond doen horen. 

Hij sprak tot Mij: "'k Heb heden U geteeld; 

Gij zijt Mijn Zoon, Gij zijt Mijn eengeboren'; 

Zeg vrij Uw eis; Ik zal Uw macht verhogen, 

Opdat Uw naam alom ontzaglijk zij; 

Het heidendom ligg' voor Uw stoel gebogen, 

En 't eind der aard erkenn' Uw heerschappij." 

Vreest 's HEEREN macht en dient Zijn Majesteit; 

Juicht, bevend op 't gezicht van Zijn vermogen, 

En kust den Zoon, van ouds u toegezeid, 

Eer u Zijn toorn verdelg' voor aller ogen; 

U op uw' weg tot stof doe wederkeren, 

Wanneer Zijn wraak, getergd door uw gedrag, 

U, onverhoeds, zou door haar gloed verteren, 

Tot staving van Zijn langgehoond gezag. 

Welzalig zij, die, naar Zijn reine leer, 

In Hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen; 

Die Sions Vorst erkennen voor hun HEER; 

Welzalig zij, die vast op Hem betrouwen. 

Geloofsbelijdenis 

Zingen: Psalm 48: 6 

Want deze God is onze God; 

Hij is ons deel, ons zalig lot, 

Door tijd noch eeuwigheid te scheiden: 

Ter dood toe zal Hij ons geleiden. 

Gebed om de opening van het Woord  



Schriftlezing: Hebreeën 5:1-10 

Zingen: WK 505: 1 en 4 

Ga niet alleen door 't leven, Die last is u te zwaar. 

Laat Eén u sterkte geven, Ga tot uw Middelaar! 

Daar is zoveel te klagen, Daar is zoveel geween, 

en zoveel leed te dragen, Ga niet alleen! 

En zoveel leed te dragen, Ga niet alleen! 

Welzalig, die 't ervaren, dat Hij hun alles is; 

dan kennen z' in gevaren bezorgdheid noch gemis. 

Hij draagt dan in Zijn armen, door alle nood hen heen. 

Wie steunt op Zijn ontfermen, is nooit alleen! 

Wie steunt op Zijn ontfermen, is nooit alleen! 

Preek thema: “Jezus Christus de meerdere Hogepriester” 

Zingen: Psalm 40: 3 en 4  

Mijn God, Gij hebt Uw wond'ren groot gemaakt; 

Wie is 't, die 't onbepaald getal 

Van Uw gedachten melden zal? 

Wat geest zo vlug, wat tong zo welbespraakt? 

Geen slachtvee, geen altaren, 

Vol spijs ten offer, waren 

Het voorwerp van Uw lust; 

Gij hebt mij naar Uw woord, 

Mijn oren doorgeboord, 

En 't lichaam toegerust. 

Brandofferen, noch offer voor de schuld, 

Voldeden aan Uw eis, noch eer. 

Toen zeid' ik: "Zie, ik kom, o HEER; 

De rol des boeks is met Mijn naam vervuld. 

Mijn ziel, U opgedragen, 

Wil U alleen behagen; 

Mijn liefd' en ijver brandt: 

Ik draag Uw heil'ge wet, 

Die Gij den sterv'ling zet, 

In 't binnenst' ingewand." 

Dankgebed 

Slotzang: WK 149: 1 en 4 

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. 

Alle leed hebt Gij geleden, 

Gij gedragen met geduld. 

Als een worm zijt Gij vertreden 

Zonder schuld, om onze schuld, 

Opdat wij door U verheven 

Als verlosten zouden leven. 

Duizend, duizendmaal, O Heer, 

Zij U daarvoor dank en eer. 

 

Zegen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


