
Zondagavond 22 maart 
 
Voorganger: Drs. M.M.J. Verheuvel uit Schoonhoven 
Organist: Jan-Anton van de Mooren 
 
Samenzang:   Psalm 123 vers 1 
 
Ik hef tot U, die in den hemel zit, 
Mijn ogen op, en bid; 
Gelijk een knecht ziet op de hand zijns heren, 
Om nooddruft te begeren, 
En 't oog der maagd is op haar vrouw geslagen, 
Om hulp of gunst te vragen; 
Zo slaan wij 't oog op onzen HEER, tot Hij 
Ook ons genadig zij. 
 
Votum en Groet 
 
Samenzang: Psalm 102 vers 1 en 7 
 
1. Hoor, o HEER, verhoor mijn smeken, 
Laat m' Uw bijstand niet ontbreken; 
Ai, veracht mijn tranen niet, 
Daar Gij al mijn angsten ziet; 
Als ik, in benauwde dagen, 
U, mijn God, mijn leed moet klagen, 
Wil dan spoedig U ontfermen, 
Wil mij door Uw macht beschermen. 
 
7. Gij zult opstaan, ons beschermen, 
Over Sion U ontfermen, 
Want de tijd, Uw stad voorspeld, 
Aan haar leed ten perk gesteld, 
Die zo lang gewenste dagen 
Van Uw gunstrijk welbehagen, 
Zijn, o God, in 't eind geboren; 
Gij, Gij zult haar klacht verhoren. 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Samenzang: Psalm 48 vers 6 
 
6. Want deze God is onze God; 
Hij is ons deel, ons zalig lot, 
Door tijd noch eeuwigheid te scheiden: 
Ter dood toe zal Hij ons geleiden. 
 



Gebed 
 
Schriftlezing:  Numeri 21.4-9 en Johannes 3.11-21 
 
Samenzang: Psalm 91 vers 1 en 3 
 
1. Hij, die op Gods bescherming wacht, 
Wordt door den hoogsten Ko - ning 
Beveiligd in den duist'ren nacht, 
Beschaduwd in Gods wo - ning. 
Dies noem ik God, zo goed als groot 
Voor hen, die op Hem bouwen, 
Mijn burcht, mijn toevlucht in den nood, 
Den God van mijn betrouwen. 
 
3. De schrik des nachts doet u niet vliên, 
Waarvoor de bozen be - ven; 
Geen pijlen hoeft gij 's daags t' ontzien, 
Die hevig om u zwe - ven; 
De pest, met welk een snellen spoed, 
Zij moog' in 't duist're waren, 
Noch 't streng verderf, dat 's middags woedt, 
Zal uwe ziel vervaren. 
 
Verkondiging:  kerntekst: Johannes 3.14-15 
 
Samenzang: Weerklank 149 
 
1   Jezus, leven van ons leven, 
 Jezus, dood van onze dood, 
 Gij hebt U voor ons gegeven, 
 Gij neemt op U angst en nood, 
 Gij moet sterven aan uw lijden 
 om ons leven te bevrijden. 
 Duizend, duizendmaal, o Heer, 
 zij U daarvoor dank en eer. 
 
2   Gij die alles hebt gedragen 
 al de haat en al de hoon, 
 die beschimpt wordt en geslagen, 
 Gij rechtvaardig, Gij Gods Zoon, 
 als de minste mens gebonden, 
 aangeklaagd om onze zonde. 
 Duizend, duizendmaal, o Heer, 
 zij U daarvoor dank en eer. 
 
  



3   Die gewillig waart ten dode, 
 in het duister van de pijn 
 U ten offer hebt geboden, 
 hoe verlaten moet Gij zijn, 
 troosteloos aan 't kruis gehangen 
 opdat wij uw troost ontvangen. 
 Duizend, duizendmaal, o Heer, 
 zij U daarvoor dank en eer. 
 
4   Alle leed hebt Gij geleden, 
 Gij gedragen met geduld. 
 Als een worm zijt Gij vertreden 
 zonder schuld, om onze schuld, 
 opdat wij door U verheven 
 als verlosten zouden leven. 
 Duizend, duizendmaal, o Heer, 
 zij U daarvoor dank en eer. 
 
5   Koning tot een spot getekend 
 met een riet en doornenkroon, 
 bij de moordenaars gerekend 
 overstelpt met smaad en hoon, 
 opdat naar uw welbehagen 
 wij de kroon der ere dragen. 
 Duizend, duizenmaal, o Heer, 
 zij U daarvoor dank en eer. 
 
6   Dank zij U, o Heer des levens, 
 die de dood zijt doorgegaan, 
 die Uzelf ons hebt gegeven 
 ons in alles bijgestaan, 
 dank voor wat Gij hebt geleden, 
 in uw kruis is onze vrede. 
 Voor uw angst en diepe pijn 
 wil ik eeuwig dankbaar zijn. 
   
Dankgebed 
 
Samenzang: Weerklank 519 
 
1   De dag, door uwe gunst ontvangen, 
 is weer voorbij, de nacht genaakt; 
 en dankbaar klinken onze zangen 
 tot U, die 't licht en 't duister maakt. 
 
2   Die dan, als onze beden zwijgen, 
 als hier het daglicht onderduikt, 



 weer nieuwe zangen op doet stijgen, 
 ginds waar de nieuwe dag ontluikt. 
 
3   Zodat de dank, U toegezonden, 
 op aard nooit onderbroken wordt, 
 maar steeds opnieuw door mensenmonden 
 gezongen en gesproken wordt. 
 
4   Voorwaar, de aarde zal getuigen 
 van U, die thans en eeuwig zijt, 
 tot al uw schepselen zich buigen 
 voor uwe liefd' en majesteit. 
 
Zegen 


