
Dienst van zondag 5 april
Voorganger Ds. Eberson uit Terneuzen



Lied:  Ik wil even bij U komen (klik hier)

https://youtu.be/Hj0we2RsrQ8


Ik wil even bij U komen
Ik wil even bij U komen
in de stilte, heel alleen
even uit de drukte
weg van iedereen
U kent mijn gedachten
mijn zorgen groot en klein
maar het mooiste is dat ik
bij U mezelf mag zijn



U bent mijn vriend
U laat mij nooit alleen
U bent mijn vriend
slaat uw armen om mij heen
iedere dag van mijn leven
op de weg die ik zal gaan
kan ik op u vertrouwen
U zult altijd naast mij staan



Ik wil even bij U komen
in de stilte, heel alleen
even uit de drukte
weg van iedereen
ik kniel aan uw voeten
met eerbied en ontzag
en vol dankbaarheid omdat
ik bij U komen mag



Refrein (2x) 
Kan ik op U vertrouwen,
U zult altijd naast me staan.



Votum en groet (klik hier)

https://youtu.be/V6oUiuCdRqo


Votum en groet
Onze hulp is in de naam van de Heer,
Die hemel en aarde gemaakt heeft,
Die trouw houdt tot in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van Zijn handen.

Genade, barmhartigheid en vrede,
Zij u van God, onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer en Heiland,
In de gemeenschap met Zijn Heilige Geest,
Amen.



Psalm 24: 1, 2, 3
De aarde en haar volheid zijn
des Heren koninklijk domein,
de wereld en die daarin wonen.
Het land rijst uit de oceaan,
rivieren breken zich ruim baan
om Gods volmaakte macht te tonen.



Psalm 24: 1, 2, 3
Wie is de mens die op zal gaan
en voor Gods heilig aanschijn staan?
Wie mag de tempel binnentreden?
Wie niet op loze wijsheid bouwt,
zijn hart en handen zuiver houdt
van kwade trouw en valse eden.



Psalm 24: 1, 2, 3
God is hem zegenrijk nabij,
in 't recht des Heren wandelt hij,
de God des heils zal hem verblijden.
Een nieuw geslacht gaat op in 't licht
en zoekt des Heren aangezicht,
Jakob, het volk dat Hij zal leiden.



Lezing van de Wet (klik hier)
Exodus 20: 1-17 en  Mattheüs 22: 37-40

https://youtu.be/xmeGSnl2eKg
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/exodus/20
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/matthe%C3%BCs/22#37


Lied: Gebed om vergeving (Sela) (klik hier)

https://youtu.be/Ssls9wePQMA


Lied: Gebed om vergeving (Sela)
Ook al keert de wereld U de rug toe:
'K ga nooit bij U vandaan!
Zelfs al moest ik met U sterven,
Ik ga waar U zult gaan.
Getuig met luide stem:
Ik dien U met mijn leven,
Met alles wat ik ben,
Zal ik mij aan U geven!



Lied: Gebed om vergeving (Sela)
Waarom keert mijn hart zich niet naar U toe,
Ontken ik wie U bent?
Zelfs al lees ik in uw ogen,
Dat U de reden kent.
Mijn hart is veel te bang,
Om alles op te geven,
Ontwijkt U al zolang:
Mijn zonde houdt mij tegen!



Lied: Gebed om vergeving (Sela)
Vergeef mij,
Doorgrond mij.

Vergeef mij,
Doorgrond mij.

Vergeef mij,
Doorgrond mij.



Gebed (klik hier)

https://youtu.be/zzEvL8LCESk


Gezang 181: 1, 2, 3
Noem de overtreding mij, die Gij begaan hebt,
het kwaad, gekruiste Heer, dat Gij gedaan hebt,
waaraan uw volk U schuldig heeft bevonden,
noem mij uw zonden.



Gezang 181: 1, 2, 3
Gij wordt gegeseld en gekroond met doornen,
geminacht als de minste der verloor'nen,
en als een booswicht, die zijn straf moet dragen,
aan 't kruis geslagen.



Gezang 181: 1, 2, 3
Zeg mij, waarom men U aldus gehoond heeft,
U dus, mijn vorst, gescepterd en gekroond heeft!
Om voor mijn schuld verzoening te verwerven,
moest Gij dus sterven?



Lezingen (klik hier)
Jesaja 53: 2-7 en Johannes 19: 1-16

https://youtu.be/lr_cXOUZ9qI
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/jesaja/53
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/johannes/19


Gezang 181: 4, 6
Hoe vreemd, dat voor de schapen zijner weide
de herder zelf ter slachtbank zich liet leiden,
de heer zich voor de schulden zijner knechten
aan 't kruis liet hechten.



Gezang 181: 4, 6
O liefde, voor dit offer van uw leven,
wat kan ik, dan mijzelf ten offer geven,
opdat ik nooit, hetzij ik leev' of sterve,
uw liefde derve!



Preek (klik hier)

https://youtu.be/u4dMoJrANDA


Dankgebed, voorbede, Onze Vader (klik hier)

https://youtu.be/RC5B3Ln7wHo


Dankgebed, voorbede, Onze Vader
Onze Vader die in de hemel zijt
Uw naam worde geheiligd
Uw koninkrijk kome
Uw wil geschiede
gelijk in de hemel als ook op de aarde
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren
Leid ons niet in verzoeking
maar verlos ons van de boze
Want van U is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid
Amen



Gezang 182: 1, 2, 5, 6
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.



Gezang 182: 1, 2, 5, 6
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.



Gezang 182: 1, 2, 5, 6
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, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.



Gezang 182: 1, 2, 5, 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.



Collecte
2 Korinthe 9:7 
Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft, niet met tegenzin of uit dwang, 
want God heeft een blijmoedige gever lief.

Diaconie
● Woord en Daad

Kerkvoogdij
● Onderhoud van de kerk

U mag uw bijdrage overmaken via de bank, waarvoor dank!

https://www.woordendaad.nl/organisatie/wie-we-zijn/
https://www.hervormdegemeentenieuwvliet.nl/contact.html


Opwekking 798: ‘Houd vol..’ (klik hier)

https://youtu.be/3TRhHE77whQ


Opwekking 798: ‘Houd vol..’
Wij zijn het volk van God
Wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar
Een leven lang te gast
Er ligt een hemels vaderland voor ons klaar

Houd vol, houd vol
Hij laat niet los



Opwekking 798: ‘Houd vol..’
Het is een zegetocht
Van heiligen en twijfelaars bij elkaar

Maar kijk, wij lopen nog
Wij lopen wat God heeft beloofd achterna

Houd vol, houd vol
Hij laat niet los



Opwekking 798: ‘Houd vol..’
God is voor ons, God is naast ons
God is altijd om ons heen
Laat maar komen wat hierna komt
Want Hij laat ons nooit alleen

En nu wij zijn omringd
Door zoveel helden die ons voor zijn gegaan
Nu geven wij niet op
Het zijn de schouders waarop wij mogen staan



Opwekking 798: ‘Houd vol..’
Houd vol, houd vol
Hij laat niet los

God is voor ons, God is naast ons
God is altijd om ons heen
Laat maar komen wat hierna komt
Want Hij laat ons nooit alleen
Hij laat ons nooit…



Zending en Zegen (klik hier)

https://youtu.be/3OgDWJti2IY


Gezang 456:3 (klik hier)

Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

https://youtu.be/CnVWhZyaGCw?t=6


Wij wensen u een gezegende zondag!

Heeft u vragen? Kunt u wat hulp gebruiken? Heeft u behoefte aan een praatje? Of kent u 
iemand anders die hulp kan gebruiken? 

Neem dan contact met ons op:

● Kerkenraad via info@hervormdegemeentenieuwvliet.nl of 0117 – 450 831
● Robert Goemaere (pastoraal werker) via +32-50346612

mailto:info@hervormdegemeentenieuwvliet.nl
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