Liedblad voor de morgendienst van 14 maart in de Dorpskerk
Voorganger: Ds. G.J. Codée
Zingen: Psalm 72: 1 en 6
Zingen: Weerklank Lied 144
1.Hij kwam bij ons, heel gewoon,
de Zoon van God als men-sen-zoon.
Hij diende ons als een knecht
en heeft zijn leven afge-legd.

(Refrein)
Zie onze God,
de Koning-knec-ht,
Hij heeft zijn leven af-gelegd.
Zijn voor-beeld roept
om te dienen ied’re dag,
gedragen door
zijn liefd’ en kracht.

2.En in de tuin van de pijn
ver-koos Hij als een lam te zijn,
ver-scheurd door angst en ver-driet
maar toch zei Hij: ‘Uw wil geschied’.

3.Zie je de wonden zo diep.
De hand die aard’ en hemel schiep,
ver-gaf de hand die Hem sloeg.
De Man, die onze zon-den dro-eg.

Zingen: Psalm 111: 4 en 6 weerklank
6.’t Begin van ware wijsheid is
– zo leert ons Gods getuigenis –
de HERE als uw God te vrezen.
Wie hiernaar leeft, hij heeft verstand,
hij dient zijn God met hart en hand.
Voor eeuwig wordt Gods naam
geprezen.

Schriftlezing 1 Koningen 3: 1-15
Johannes 19: 8-16
Zingen: OTH Lied 551
1.Vader in de hemel,
heilig is uw naam.
Uw grote trouw en liefde
zal eeuwig voortbestaan.
Uw goedheid en genade
ervaar ik telkens weer.
Nee, niemand is aan U gelijk,
o allerhoogste Heer.

2.Vader in de hemel,
dank U voor uw Zoon.
Want door zijn pijn en lijden
kunt U mijn Vader zijn.
De straf die ik verdiende,
die droeg Hij aan het kruis.
Zo nam Hij al mijn zonden weg
en bracht mij bij U thuis.

3.Vader in de hemel,
dank U voor uw Geest,
die kracht en overwinning
maar ook uw vrede geeft.
Hij wil mij steeds weer helpen
te leven heilig en rein.
En zo, in alles wat ik doe,
een kind van U te zijn.
Zingen: Weerklank Lied 147: 1, 2 en 3
1.Is dat, is dat mijn Koning,
dat aller vaad’ren wens,
is dat, is dat zijn kroning?
Zie, zie, aanschouw de mens!
Moet Hij dat spotkleed dragen,
dat riet, die doornenkroon,
lijdt Hij die smaad, die slagen,
Hij, God, uw eigen Zoon?
3.O Jezus, man van smarten,
Gij aller vaad’ren wens,
herinner aller harten
’t aandoenlijk: ‘Zie de mens!’
Laat mij toch nooit vergeten
die kroon, dat kleed, dat riet!
Dit trooste mijn geweten:
’t is al voor mij geschied!
Zingen: Psalm 146: 3 en 4

2.Ja, ik kost Hem die slagen,
die smarten en die hoon;
ik doe dat kleed Hem dragen,
dat riet, die doornenkroon;
ik sloeg Hem al die wonden,
voor mij moet Hij daar staan;
ik deed door mijne zonden,
Hem al die jamm’ren aan.

