11 april 2020 - 19.30 uur

Wie zingt mee?
Thema: Lijdenstijd en Pasen

1. Psalm 40 : 4 (Samenzang)
Brandofferen, noch offer voor de schuld,
voldeden aan Uw eis, noch eer.
Toen zeid' ik: "Zie, ik kom, o HEER’;
de rol des boeks is met Mijn naam vervuld.
Mijn ziel, U opgedragen,
wil U alleen behagen;
Mijn liefd' en ijver brandt:
Ik draag Uw heil'ge wet,
die Gij den sterv'ling zet,
In 't binnenst' ingewand."

5. Het ruw houten kruis (Wim)
Op die heuvel daarginds,
stond een ruwhouten kruis,
het symbool van vervloeking en schuld.
Maar dat kruis is voor ons,
toch het kostbaarst kleinood,
daar Gods wet aan dat hout werd vervuld.

Refrein: (Samen)

2. Opening door ds. A. Simons

‘k Klem mij daarom aan Golgotha ‘s kruis,
tot de Heer’ komt en met Hem het loon,
als die grote dag aanbreekt en Hij ons dat kruis
dan verwisselt voor d’ eeuwigheidskroon.

3.Als ik het wond’re kruis aanschouw (Wim)

(Willianne)

Als ik het wond’re kruis aanschouw,
waar Christus stierf die al ’t volbracht,
dan voel ik hoe ‘k mijn trots berouw,
en ’t rijkst gewin slechts schade acht.
Veracht bespot zie ik daar Hem,
met bloed bedekt de dood nabij,
en ’t is, als hoor ik Zijne stem:
Ik stierf voor u leeft gij voor Mij.
Ja Heer’ ik weet op Golgotha,
stierf U voor zondaars, ook voor mij,
help U mij Heer’, dat Uw gena,
voor and’ren in mij zichtbaar zij.
Lof Hem, die door Zijn kruis en dood,
Gena voor zondaar heeft bereid,
Lof Hem, en Zijne liefde groot,
Alom en tot in eeuwigheid.

4. Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten
(Willianne)

Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten,
in deze zee verzinken mijn gedachten:
o liefde die, om zondaars te bevrijden,
zo zwaar moest lijden.
God is rechtvaardig, ja, een God der wrake;
en Hij is liefde, Hij wil zalig maken.
zie hier de schalen die ten volle wegen
en vloek en zegen.
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?
Laat mij, o Heer, uw wond’re wijsheid prijzen,
dwaasheid en ergernis voor wereldwijzen,
laat mij Uw kruis dat sterken zwakheid noemen
als sterkte roemen.

O, dat ruwhouten kruis,
door de wereld gesmaad
heeft een wond’re bekoring en macht.
Want Gods Zoon liet Zijn troon,
Hij droeg smaadheid en hoon,
om de vreugd’ die dat kruis voor ons bracht.

Refrein: (Samen)
(Samen)
Van dat ruwhouten kruis,
met het bloed van Gods Zoon,
straalt een licht dat door niets wordt gedoofd.
Vol van schoonheid en pracht,
vol van reddende kracht,
voor een ieder die in Hem gelooft.

Refrein: (Samen)
(Samen)
Help mij Heer aan dat kruis,
trouw te zijn tot de dood
ook als hier smaad en spot is mijn loon.
Want dat kruis droeg de straf,
nam de schuld van mij af.
‘t Werd de toegang voor mij tot Gods troon.

Refrein: (Samen)
6. Overdenking ‘Stille zaterdag’
7. Psalm 62 : 1 (Samenzang)
Mijn ziel is immers stil tot God,
van Hem wacht ik een heilrijk lot;
Hij immers zal mijn rotssteen wezen,
mijn heil, mijn hulp in mijn gebrek,
mijn toevlucht en mijn hoog vertrek:
ik zal geen grote wank'ling vrezen.

11. Daar juicht een toon (Wim en Willianne)

8. ’t Is middernacht (Wim)
't Is middernacht en in de hof,
buigt, tot de dood bedroefd, in 't stof
de Levensvorst; in Zijn gebeên
doorworstelt Hij Zijn strijd alleen.

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem
die galmt door gans' Jeruzalem
een heerlijk morgenlicht breekt aan
de Zoon van God is opgestaan

't Is middernacht, maar hoe Hij lijdt,
Zijn jong'ren slapen bij die strijd;
en derven, afgemat in rouw,
de aanblik op des Meesters trouw.

Nu jaagt de dood geen angst meer aan
want alles, alles is voldaan
wie in geloof op Jezus ziet
die vreest voor dood en duivel niet
Want nu de Heer is opgestaan
nu vangt het nieuwe leven aan
een leven door Zijn dood bereid
een leven in Zijn heerlijkheid

't Is middernacht, maar Jezus waakt,
en 't zielelijden, dat Hij smaakt,
bant uit Zijn hart de bede niet:
"Mijn Vader, dat Uw wil geschied".

12. U zij de glorie (Wim en Willianne)

't Is middernacht, en ’t Vaderhart
sterkt en verstaat de Man van smart,
Die 't enig lijden, dat Hij torst,
ten eind doorstrijdt als Levensvorst.

Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer!
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren, blijd' en welgezind,
en zegt telkenkere: Christus overwint!
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.

9. Via Dolorosa (Wim)
Langs de Via Dolorosa in Jeruzalem die dag,
verdrongen zich de mensen in de straat.
Daar staarden ze Hem na:
de man die sterven moest op Golgotha.
Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg,
ging de Christus, onze Koning als een lam.
Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart,
is Hij gegaan, langs de Via Dolorosa,
heel de weg naar Golgotha.

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In zijn godd'lijk wezen is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en dood.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen, daald' een engel af,
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

Er kwam bloed uit al zijn wonden,
uit de striemen op zijn rug,
uit de kroon van doornen om zijn hoofd geklemd. 13. Sluiting door ds. A. Simons
En Hij droeg met elke stap
de hoon van hen die schreeuwden: “Kruisigt Hem!”. 14. Psalm 108 : 1 en 2 (Samenzang)
Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg,
ging de Christus, onze Koning als een lam.
Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart,
is Hij gegaan, langs de Via Dolorosa,
heel de weg naar Golgotha.
Zijn kruis werd een troon, zijn bloed wast ons schoon
en het stroomt door het hart van Jeruzalem.
Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg,
ging de Christus, onze Koning als een lam.
Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart,
is Hij gegaan, langs de Via Dolorosa,
heel de weg naar Golgotha.

10. Overdenking ‘Een levende zondag’

Mijn hart, o Hemelmajesteit,
is tot Uw dienst en lof bereid.
'k Zal zingen voor den Opperheer;
'k zal psalmen zingen tot Zijn eer.
Gij, zachte harp, gij schelle luit,
waakt op; dat niets uw klanken stuit'.
'k Zal in den dageraad ontwaken,
en met gezang mijn God genaken.
Ik zal, o HEER’, Uw wonderdaân,
Uw roem den volken doen verstaan,
want Uwe goedertierenheid
is tot de heem'len uitgebreid.
Uw waarheid heeft noch paal noch perk,
maar streeft tot aan het hoogste zwerk.
Verhef U boven 's hemels kringen,
en leer al d' aard' Uw grootheid zingen.

Hartelijk dank voor het luisteren en meekijken.
De volgende Wie zingt mee zal op D.V. 6 mei 2020 plaatsvinden.

Thema: bevrijding!

Verzoeken graag naar: meesterkees@filternet.nl

