
Liedblad voor de avonddienst van 26 maart in de Dorpskerk
Voorganger: Ds. J. van Rumpt                       aanvang: 18.30 uur 
 
Zingen: OTH 114 
 
1.Hij kwam bij ons, heel gewoon, 
de Zoon van God als mensenzoon. 
Hij diende ons als een knecht 
en heeft zijn leven afgelegd. 
(Refrein) 
 
 
 

Refrein 
Zie onze God, 
de Koning-knecht, 
Hij heeft zijn leven afgelegd. 
Zijn voorbeeld roept 
om te dienen ied’re dag, 
gedragen door 
zijn liefd’ en kracht.

 
2.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) 
 

3.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) 

4.Wij willen worden als Hij. 
Elkanders lasten dragen wij. 
Wie is er need’rig en klein? 
Die zal bij ons de grootste zijn. 
(Refrein) 
 
Zingen: Psalm 89: 1 en 3 
  
Zingen: OTH 190: 4  
  
Vader van het leven, 
ik geloof in U. 
Jezus, de Verlosser, 
wij hopen steeds op U. 
Kom hier in ons midden, 
Geest van liefd’ en kracht, 
U die via duizend wegen 
ons hier samen bracht; 
en op duizend wegen 
zendt U ons weer uit, 
om het zaad te zijn van Gods rijk. 
 
Schriftlezing: Markus 12: 1- 12 
 
 
 
 
 



Collecte en zingen: Weerklank Psalm 71: 2, 3 en 4  
 
 
3.Bevrijd mij van de goddelozen, 
o God, red door uw kracht 
mij uit der bozen macht. 
Verlos mij van die trouwelozen. 
Zie, hoe ik vol vertrouwen 
op U mijn hoop blijf bouwen. 
 
4.Want U bent mijn verwachting, 
HERE. 
Vanaf de moederschoot 
bent U mijn steun in nood. 
U geldt mijn lof, U zal ik eren, 
U, die mijn hele leven 
mijn helper bent gebleven. 
 
 
 
 
 

Zingen: Psalm 103: 2 en 3 
 
Zingen: Weerklank Psalm 118: 5 en 10  
 
5.De HEER is mij tot hulp en sterkte, 
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. 
Hij is het, die mijn heil bewerkte. 
Ik loof de HEER mijn leven lang. 
Hoor in hun kamp Gods knechten zingen   
nu Hij de zege heeft gebracht: 
Gods rechterhand doet grote dingen, 
Gods rechterhand heeft grote kracht! 
 
10.De HEER is God, zijn gunst verheugde 
ons oog en hart met vrolijk licht. 
Nu worde ’t offer onzer vreugde 
op zijn altaren aangericht. 
Gij zijt mijn God, U zal ik prijzen, 
o God, U roemen wijd en zijd. 
Laat aller lof ten hemel rijzen: 
Gods liefde duurt in eeuwigheid. 
 
 
 
 
 


