
Liedblad voor de morgendienst van 26 maart in de Oosterholthoeve
Voorganger: Ds P. Baas                                               Aanvang: 9.30 uur 
 
Zingen: Zie hoe Jezus lijdt voor mij – Sela 
 
Zie hoe Jezus lijdt voor mij, 
aan het kruis de dood nabij. 
Die voor mij het oordeel draagt, 
Hij die tot zonde wordt gemaakt. 
Wat een offer – Hij voor mij! 
Wie wil worden zoals Hij? 
Zoveel pijn, ongerechtigheid, 
is op Hem die voor mij strijdt. 

Zie hoe Jezus biddend strijdt, 
met de pijn, verlatenheid. 
Zo alleen, verwond, roept Hij: 
Mijn God, waarom verlaat U Mij? 
Zie wat Jezus heeft gedaan, 
in Zijn lijden heeft doorstaan. 
Zoveel liefde verwondert mij, 
niemand heeft zo lief als Hij. 

Als de Heer Zijn leven geeft, 
vlucht de dag, de aarde beeft. 
Zelfs de dood verliest haar macht 
als Jezus roept: Het is volbracht! 
Waarlijk, Hij is Zoon van God, 
die voor ons gekruisigd wordt. 
Door Zijn wonden genezen wij, 
in Zijn dood maakt Hij ons vrij. 

Heel de schepping slaakt een zucht, 
zij ontwaakt, het duister vlucht. 
Jezus leeft, is opgestaan, 
Hij roept ons uit de dood vandaan. 
Juicht want Hij, mijn Here leeft, 
Hij die overwonnen heeft. 
Nooit meer tranen, en nooit meer pijn. 
Nooit van God verlaten zijn. 

Zingen: Weerklank Psalm 75:1, 2 en 3 
 
1.U alleen, U loven wij, 
ja, wij loven U, o Heer. 
Wij verkondigen uw eer, 
want uw naam is ons nabij. 
Daarom roemt het hele land 
al de wondren van uw hand. 
 

2.Ik bepaal mijn eigen tijd 
en Ik oordeel volgens recht. 
Is geen fundament meer hecht, 
mist de wereld vastigheid? 
Ik heb naar mijn hoge wet 
haar pilaren vastgezet. 

3.Tot de trotsen klinkt mijn woord: 
wees in hoogmoed niet verblind. 
En tot hem die ’t kwaad bemint: 
ga niet in uw dwaasheid voort.   
Hef uw hoorn niet trots omhoog,  
spreek niet met geheven hoofd. 
 
Zingen: Psalm 17:3  
 
Schriftlezing: Johannes 13:1-17 & 1Petrus 1:5-7 
Thema: : ‘Liefde tot het uiterste’ 
 
 
 
  



Zingen:  Weerklank 144 - Hij kwam bij ons heel gewoon 
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) 
 

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) 

 
 
(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.

 
Collecten en zingen: Psalm 25:4  
 
Zingen: OTH 369  
 
Aan de maaltijd wordt het stil, 
als de Meester knielen wil, 
en vol liefde als een knecht, 
elk apart de voeten wast en zegt: 
Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel. 
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, 
dit is wat de wereld ziet van Mij, 
als je Mij gaat volgen. 

Refrein 
Toon mijn liefde 
aan de ander, 
dien de ander, 
zo heb Ik ook jou liefgehad. 
Heb elkaar lief, 
wat er ook gebeurt, 
dien de ander, 
zo heb ik ook jou liefgehad. 

 
In de wereld wordt het stil, 
als wij doen wat Jezus wil 
en gaan dienen als een knecht, 
zoals Hij ons heeft gezegd, Hij zei: 
Dit is wat Ik wil dat jullie doen,- 

dit is waarom Ik bij jullie neerkniel. 
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, 
dit is wat de wereld ziet van Mij, 
als je Mij gaat volgen

 
Zingen: Weerklank Psalm 73:10 
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. 


