Liedblad voor de avonddienst van 17 maart in de Dorpskerk
Voorganger: ds A. J Post (3e lijdenszondag)
Zingen: Lied 171: 1 en 2 (Weerklank)
1.Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft.
Die vol ontferming ieder troost
en alle schuld vergeeft.
Die heel het aards gebeuren vast in handen heeft.
Refrein:
Hem zij de glorie, want Hij die overwon,
zal nooit verlaten wat zijn hand begon.
Halleluja, geprezen zij het Lam,
dat de schuld der wereld op Zich nam.
2.Verdreven is de schaduw van de nacht,
en wie Hem wil aanvaarden
wordt eens veilig thuisgebracht.
Voor hem geldt ook dit wonder: alles is volbracht
(Refrein)
Zingen: Psalm 26: 7 en 8
Zingen: Psalm 116: 7, 8 en 10
Schriftlezing: Mattheus 26: 1 – 16

Zingen: Psalm 41a: 1, 4 en 5 (Weerklank)
4.Ja, zelfs mijn vriend, die ik
vertrouwde,
– hij at mijn brood met mij –
werd tot een mens, die mij
benauwde;
geen vriend bleef mij nabij.
O God, schenk mij uw medelijden,
doe mij herleven, HEER.
Richt mij weer op, ik zal bestrijden
hun leugens telkens weer.
5.Laat niet mijn vijand triomferen;
ik weet, U houdt van mij.
Mijn vijand moet zijn spot verleren,
want U bent mij nabij.
Mag ik voor altijd bij U wezen,
nu ik onschuldig blijk?
De God van Isrel zij geprezen
in alle eeuwigheid!

Zingen: Lied 235 (Weerklank)
1.Eer wordt er in Gods gemeente
Jezus’ liefde toegebracht.
Hij toch zelf heeft haar verkregen,
Hij is ’t Lam, voor haar geslacht.
Als een bruidegom zo teder
voert Hij haar de hemel door,
en stelt haar dan aan zijn Vader
zonder vlek of rimpel voor.
3.Eer wordt er in Gods gemeente
Jezus dankbaar toegebracht.
Lof zij Hem, die haar zo liefheeft,
alles voor haar heeft volbracht.
Op zijn hart draagt Hij de zijnen;
eens komt Hij ons tegemoet.
Zal Hij op die dag ons vinden
in zijn jubelende stoet?
Zingen: Psalm 133

2.Eer wordt er in Gods gemeente
Jezus’ liefde toegebracht.
Nog een ogenblik van smarten,
en Hij leidt haar door zijn kracht
in de woningen des levens,
in de glorie van haar Heer;
en z’ aanbidt in eeuw’ge vreugde
Hem, die waard is lof en eer.

