Liturgie voor de morgendienst van zondag 7 april in de Oosterholthoeve
Voorganger: ds. R. R. Eisinga
Zingen: lied 153: 1, 2 en 6 (Weerklank)
1. Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten,2. ’k Zie U, God zelf, in eeuwigheid geprezen,
in deze zee verzinken mijn gedachten:
tot in de dood als mens gehoorzaam wezen,
o liefde die, om zondaars te bevrijden,
in onze plaats gemarteld en geslagen,
zo zwaar moest lijden.
de zonde dragen.
6. Daar G’ U voor mij hebt in de dood gegeven,
hoe zou ik naar mijn eigen wil nog leven?
Zou ik aan U voor zulk een bitter lijden
mijn hart niet wijden?
Zingen: Psalm 100: 2 en 4 (Weerklank)
2. De HEER is God, erken zijn macht,
Hij schiep ons door zijn grote kracht.
Wij zijn van Hem in eeuwigheid,
zijn volk, de schapen, die Hij weidt.

4. Want goedertieren is de HEER,
zijn goedheid eindigt nimmermeer,
zijn trouw en waarheid houden kracht
tot in het verste nageslacht.

Zingen: Psalm 105: 5 (de kinderen worden binnengebracht)
Bediening van de doop
Toezingen: Psalm 134: 3
Schriftlezing: Ezechiël 36: 25-27, Johannes 3: 1-7, Johannes 19: 13-15
Kinderlied: lied 531: 1 en 2 (OTH)
(Refrein)
Jezus is de goede Herder.
Jezus, Hij is overal.
Jezus is de goede Herder,
brengt mij veilig naar de stal.
(Refrein)
2. En wanneer je soms alleen bent
en je hart is vol verdriet,
denk dan aan de goede Herder,
Hij vergeet zijn schaapjes niet.
(Refrein)

1. Als je ’s avonds niet kunt slapen
en je bang in ’t donker bent,
denk dan eens aan al die schaapjes,
die de Heer bij name kent.

Collecte en zingen: Lied 315: 1, 2 en 3 (Weerklank)
2. Here Jezus, laat Uw dood
hen ook reinigen van zonden.
Lijf hen in, laat hen als loot,
aan uw leven zijn verbonden,
Leer hen bidden, leer hen strijden
en aan U hun leven wijden.
3. Heil’ge Geest, wil telkens weer
hen verlichten en versterken,
opdat zij, tot U bekeerd,
vruchtbaar zijn in goede werken.
En doe hen als Christus’ leden
delen in zijn zaligheden.

Preek
Zingen: Lied 368: 3, 4 en 5 (Weerklank)
3. Mijn boos bestaan, met uw doel in contrast,
is van de oorsprong erfelijk belast:
Adam en Eva stonden aan de bron,
waar ongehoorzaamheid aan U begon.
5. Tot een herstel ben ik zelf niet in staat,
met heel mijn hart geneigd tot alle kwaad,
tenzij ik word herboren door uw Geest
en U al wat er stuk is weer geneest.
Zingen: Psalm 145: 2 (Weerklank)
2. Ik zal, o HEER, die ik mijn Koning noem,
verkondigen uw majesteit en roem,
uw wonderdaden die U hebt volbracht,
de luister van uw heerlijkheid en macht.
Met juichend hart zal ieder uw vermogen,
uw goedheid en gerechtigheid verhogen.
Ik zal mijn stem met aller lofzang paren
en overal uw grootheid openbaren.

4. Hun zonde heeft een ieder meegesleurd,
heel onze aard verdorven en besmeurd.
Hun val is mijn val en hun schuld mijn schuld.
Mijn pril begin was reeds van kwaad vervuld.

