
Liturgie zondag 29 maart 2020 

Voorzang: WK-lied 419: 1 en 2 

Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 
U alleen doorgrondt mijn hart, 
U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn, 
U laat nooit alleen 
Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 
 
Abba, Vader, laat mij zijn 
slechts van u alleen 
Dat mijn wil voor eeuwig zij 
d'uwe en anders geen. 
Laat mijn hart nooit koud zijn Heer. 
Laat mij nimmer gaan. 
Abba, Vader, laat mij zijn 
slechts van U alleen. 

 

Stil gebed 

Votum en groet 

Zingen: ps. 116: 1, 10 en 11 

God heb ik lief; want die getrouwe HEER 

Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen; 

Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen; 

Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer. 

Ik zal Uw naam met dankerkentenis 

Verheffen, U al mijn geloften brengen; 

'k Zal liefd' en lof voor U ten offer mengen, 

In 't heiligdom, waar 't volk vergaderd is.  

 

Ik zal met vreugd in 't huis des HEEREN gaan, 

Om daar met lof Uw groten naam te danken. 

Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken: 

Elk heff' met mij den lof des HEEREN aan! 

Wetslezing  

Zingen: ps. 119: 53 / WK-lied 616 /Ps. 119: 86 / WK-lied 616  

Uw woord is mij een lamp voor mijnen voet, 

Mijn pad ten licht, om 't donker op te klaren. 

Ik zwoer, en zal dit met een blij gemoed 

Bevestigen, in al mijn levensjaren, 

Dat ik Uw wet, die heilig is en goed, 

Door Uw genâ bestendig zal bewaren. 

 

Uw Woord is een lamp voor mijn voet, 

En een licht op mijn pad. 

Uw Woord is een lamp voor mij voet, 

En een licht op mijn pad. 

Uw Woord is een lamp, 



Uw Woord is een licht, 

Uw Woord is een lamp voor mijn voet, 

En een licht op mijn pad. 

 

Dan vloeit mijn mond steeds over van Uw eer, 

Gelijk een bron zich uitstort op de velden; 

Wanneer ik door Uw Geest Uw wetten leer, 

Dan zal mijn tong Uw redenen vermelden; 

Want Uw geboôn zijn waarlijk recht, o HEER; 

Gij zult de vlijt van die U zoekt, vergelden. 

 

Uw Woord is een lamp voor mijn voet, 

En een licht op mijn pad. 

Uw Woord is een lamp voor mij voet, 

En een licht op mijn pad. 

Uw Woord is een lamp, 

Uw Woord is een licht, 

Uw Woord is een lamp voor mijn voet, 

En een licht op mijn pad. 

 

Gebed om de HG  

Schriftlezing: Johannes 18: 1-11 

Zingen: WK-lied: 159: 1, 4 en 5 

O Lam van God, door God gezonden, 

o Dienstknecht die Uw Heer behaagt,  

wij bidden: Maak ons rein van zonden,  

Gij, die der wereld zonden draagt.  

 

Geen sterveling zal ooit doorgronden  

de doodsnood die Gij hebt geproefd,  

de helse angst die U doorwondde,  

Uw ziel, tot stervens toe bedroefd.  

 

De beker van Uw bitter lijden, 

tot deze duist’re nacht bewaard,  

hebt Gij, Lam Gods, als God-gewijde  

gewillig uit Gods hand aanvaard. 

 

Preek Thema: “Arrestatiebevel!”  

Zingen: WK-lied 142: 1, 6 en 7 

Gethsémane, die nacht moest eenmaal komen. 

De Heiland heeft bewust die weg genomen. 

Hij laat zijn doel niet los, wijkt niet terzijde, 

aanvaardt het lijden. 

In angst en tranen werd zijn strijd gestreden. 

Toen kon Hij toebereid naar voren treden. 

De duisternis kon, wat zij mocht verzinnen, 

Hem niet verwinnen. 



Hier zijn wij, Heer, een afgeweken schare, 

wij, die zo zorgeloos, zo ontrouw waren. 

Verander ons en reinig onze harten, 

o Man van smarten! 

 

Dankgebed 

 

Slotzang: WK-ps. 73: 9 en 10 

Voortdurend zal ik bij U zijn 

In al mijn noden, angst en pijn, 

U al mijn liefde waardig schatten, 

U die mijn rechterhand omvatte. 

O God, die nimmer mij verlaat, 

U zult mij leiden door uw raad. 

En dan, hiertoe door U bereid, 

neemt U mij op in heerlijkheid. 

 

Wie heb ik in de hemel hoog 

behalve U? Wat zou mijn oog 

op aarde naast U ooit begeren? 

U kan ik immers nooit ontberen! 

Bezwijkt mijn vlees en hart in nood, 

U blijft mijn rots, zelfs tot de dood. 

Niets is er wat mij van U scheidt, 

mijn erfdeel tot in eeuwigheid. 

 

Zegen 

 

Uitgangslied: ‘Heer ik mag toch alles vragen’ Wijs: Samen in de naam van Jezus 

                     William Boer & Annewil de Jong 

  

Heere God wij komen tot U 

In een bange donk’re tijd 

Heel de wereld is verslagen 

En we voeren allen strijd 

Breng ons HEERE op de knieën 

Dat wij U belijden HEER’ 

U staat boven alle dingen 

Leer ons leven tot Uw eer! 

  

Heer, wij mogen niet naar school toe 

En naar onze vriendjes thuis 

Wilt U voor hen blijven zorgen 

Denkt U aan een ieders kruis? 

Breng ons HEERE op de knieën 

Dat wij U belijden HEER’ 

U staat boven alle dingen 

Leer ons leven tot Uw eer! 

  

Heel veel mensen zijn nu eenzaam 

Alleen in hun eigen huis 

Wilt U hen een bezoekje brengen? 

Misschien in het ziekenhuis? 

Breng ons HEERE op de knieën 

Dat wij U belijden HEER’ 

U staat boven alle dingen 

Leer ons leven tot Uw eer!  

 

Wilt U voor de dokters zorgen? 

En voor allen in de zorg 

Geeft u wijsheid en veel liefde 

Toon Uw Vaderlijke Zorg! 

Breng ons HEERE op de knieën 

Dat wij U belijden HEER’ 

U staat boven alle dingen 

Leer ons leven tot Uw eer! 

 

Heel veel mensen zijn nu werkloos 

En verdienen nu geen geld 

Heer U weet dat geeft veel zorgen 

We voelen ons erg geveld! 

Breng ons HEERE op de knieën 

Dat wij U belijden HEER’ 



U staat boven alle dingen 

Leer ons leven tot Uw eer! 

  

Leer ons in Uw Woord te lezen 

Help Uw knechten, elke keer 

Om Uw Woord ook nu te brengen, 

breng het in onz’ harten HEER’! 

Breng ons HEERE op de knieën 

Dat wij U belijden HEER’ 

U staat boven alle dingen 

Leer ons leven tot Uw eer! 

  

 

 

HEER’ ik mag toch alles vragen? 

Als ik bang ben, vol verdriet? 

Wilt u daarom naar ons luist’ren? 

Hoor, verhoor toch ook dit lied! 

U bent Wonderlijk, U bent Raadsman 

U bent toch de sterke God! 

Brengt U dan Uw eigen vrede 

Wees bewogen met ons lot! 

 

 

 

   

 
 

 
 

 
 

 


