Liedblad voor de morgendienst van 24 maart in de Oosterholthoeve
Voorganger: ds D. Dekker (4e lijdenszondag)
Viering Heilig Avondmaal
Zingen: Lied 132: 1 en 2 (OTH)
1.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.

2.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.

Zingen: Psalm 65: 1 en 2 (NB)
1.De stilte zingt U toe, o Here,
in uw verheven oord.
Wij zullen ons naar Sion keren
waar Gij ons bidden hoort.
Daar zal men, Heer, tot U zich wenden,
tot U komt al wat leeft,
tot U, o redder uit ellende,
die alle schuld vergeeft.

2.Zalig wie door U uitverkoren
mag wonen in uw hof,
hoezeer hij door zijn schuld verloren
terneerlag in het stof.
Wij worden door U begenadigd
die heilig zijt en goed.
Gij die ons in uw huis verzadigt
met alle overvloed.

Zingen: Psalm 34: 11
Schriftlezing: Markus 14: 22-26 en 1 Kor. 10: 14-22
Tekst: 1 Kor. 10: 16
Zingen: Lied 437 (OTH)
1.Weet je dat de lente komt,
lente komt, lente komt.
Weet je dat de lente komt,
alles loopt weer uit.
De eerste zonnestralen,
ze tint’len op je huid.
De eerste bloemen bloeien,
de eerste vogel fluit.
Weet je dat de lente komt,
lente komt, lente komt.
Weet je dat de lente komt,
alles loopt weer uit.
Collecte en zingen: Psalm 40: 3 en 4

2.Weet je wel dat Jezus leeft,
Jezus leeft, Jezus leeft.
Weet je wel dat Jezus leeft,
Hij is opgestaan.
Ze hadden Hem gekruisigd
en in een graf gedaan.
Maar na drie donk’re dagen,
is Hij weer opgestaan.
Weet je wel dat Jezus leeft,
Jezus leeft, Jezus leeft.
Weet je wel dat Jezus leeft,
Hij is opgestaan.

Zingen: Lied 213: 3 en 7 (Weerklank)
3.Dan zien wij met verblijden
Hem die ons hart beleed,
de Heer die door zijn lijden
de hemel opendeed
en alle patriarchen
met de profeten saam,
apostlen, martelaren,
verlosten in zijn naam.

7.Dan zijn wij aangezeten
in Gods verheven zaal,
en zullen met Hem eten
het eeuwig avondmaal.
Dan schenkt de boom des levens
ons vrucht in overvloed,
en van de stroom des levens
drinken wij daar met God.

Zingen: Lied 335: 1, 2 en 4 (Weerklank)
(Tijdens toebereiden tafel)
1.Uzelf wilt ons vergad’ren,
rondom uw tafel, Heer.
Uw Geest, door wie wij nad’ren,
bereidt in ons U eer.
Aan U, hier in ons midden,
wordt lof en eer gebracht:
wij willen U aanbidden,
die alles hebt volbracht.

2.Het brood, de beker spreken
van U, die hebt geboet.
U toont ons in dit teken
uw lichaam en uw bloed.
U hebt Uzelf gegeven,
U stierf voor onze schuld
en nu bent U ons leven,
wij zijn met dank vervuld.

4.Wij denken aan uw lijden,
terwijl wij aan uw dis
ons, Heer, in U verblijden,
daar ’t heil ons zeker is.
Eens zingen wij hierboven
het lied dat nooit verstomt;
en op de aarde loven
wij U, totdat U komt!
Zingen: Psalm 116: 5, 7, 9 en 10 (aan de tafels)
Zingen: Psalm 57: 5 en 6 (NB)
5.In U, Heer, heeft mijn hart zijn zekerheid,
U wil ik loven, die mij hebt bevrijd.
Ziel, maak u op, den Here groot te maken,
gij harp en lier, toon dat gij vrolijk zijt,
doe met uw lied het morgenlicht ontwaken.
6.Ik breng, o Heer, voor heel de wereld eer
aan u, van wien ik zingend profeteer.
Uw gunst en trouw zijn hemelhoog verheven.
Verhef U boven alle heemlen, Heer,
uw heerlijkheid zij over alle leven!

