Liturgie voor de morgendienst van 14 april in de Oosterholthoeve
Voorganger: ds. W. Verboom
Zingen: lied 203: 1 en 2 (OTH)
1. Meer dan rijkdom,
meer dan macht,
meer dan schoonheid
van sterren in de nacht,
meer dan wijsheid
die deze wereld kent
is het waard
te weten wie U bent.

2. Meer dan zilver,
meer dan goud,
meer dan schatten
door iemand ooit aanschouwd,
meer dan dat,
zo eindeloos veel meer
was de prijs
die U betaalde Heer.

Zingen: psalm 118: 11 en 12
Zingen: psalm 119: 66 (NB)
66. Geef leven aan mijn ziel, wees Gij mijn lied,
geef dat ik eeuwig U mag toebehoren.
Onthoud mij uw getuigenissen niet.
Ik was een schaap en had de weg verloren.
Zoek, HEER, uw knecht. Ik hoor wat Gij gebiedt.
Gij hebt mij immers tot uw dienst verkoren.
Lezen: Markus 15: 21 - 41
Zingen: lied 438 (OTH)
1. Wij zwaaien met takken
en pakken de kleden
en spreiden ze uit op de straat,
waar zachtjes en nederig
Jezus de Vredevorst
langs de wegen gaat.

2. Wij zwieren met palmen
met bloemen en halmen
en sieren de straten voor Hem,
Hij komt op een ezeltje
Jezus de Vredevorst
in Jeruzalem.

Hosanna, hosanna, hosanna, hosanna, hosanna.

Collecte en zingen: lied 152: 1, 2 en 4 (Weerklank)

2. Niet Gij, nee ik moest sterven
en ’s Vaders liefde derven
in eindeloze pijn!
Maar in uw mededogen
sloeg Gij op mij uw ogen
en wilde mijn Verlosser zijn.

4. O Godslam, nooit volprezen,
leer mij de zonde vrezen,
waarvoor Gij stierf aan ’t kruis!
Deel mij uw grote vrede,
deel mij uw hemel mede
en leid mij eens in ’t vaderhuis.

Zingen: lied 366: 1 (Weerklank) (wijs psalm 89)
1. Ik heb slechts één houvast in leven en in dood:
mijn trouwe Heiland die zijn kostbaar bloed vergoot,
heeft heel de prijs betaald voor al mijn schuld en zonden,
Hij heeft mij vrijgekocht, uit satans strik ontbonden;
ik heb de zeggenschap over mijzelf verloren,
met lichaam en met ziel mag ik Hem toebehoren.
Zingen: psalm 72: 6 en 11

