
Liturgie zondag 19 maart 2023  met Dovenpastoraat          Aanvang 10.00 uur 

 

Thema  : ‘Jezus volgen op weg naar Pasen’ 

Voorganger : ds. Wim Otte 

Muziek : Hans R. (orgel), Thijs (piano), Renate (fluit), Willem (gitaar), Pieter 

(percussie), André en Martine (zang) 

Beamer : David 

Geluid  : Maud 

Gastheer : Leen 

Liturgie : Marianne/Elly 

Tolk gebarentaal: Marit Beers 

 

Voor de dienst: orgel 
 
Welkom en Mededelingen (gastheer) 
 
Lied: EvL 343 Heer, onze God, hoe heerlijk is uw Naam (orgel) 
 
Stil gebed/Votum en vredegroet (voorganger) 
Lied: DNP 119:1, 27 Als je de weg van Gods geboden gaat (orgel) 
 
Leefregels/wetslezing (voorganger) 
Lied: Zo lief had God de Vader ons – Opw. 509 (MT) 
Lied: Genade zo groot – Opw. 688 (MT) 
 
Gebed (voorganger) 
 
Kinderblok: Hoe kan Hij zeggen dat Hij uit de hemel komt? 
Kinderlied: Jezus is het licht der wereld (Opwekking voor kids 46) (MT) 
 
Bijbellezing:   
Bijbel in Gewone Taal: Exodus 13:1-10, Exodus 13:17-22 en Matteüs 8:18-22  
 
Preek: Jezus volgen op weg naar Pasen (voorganger) 
 
Lied: NLB 807:1, 4, 5, 6 Een mens te zijn op aarde (orgel) 
 
Dankgebed en voorbeden (voorganger/gastheer) 
 
Kinderen komen terug  
 
Collecte (orgel) 
 
Lied: Heer ik kom tot U – Opw. 488 (MT) 
 
Zegen 
 
MT 
  



LIEDTEKSTEN 
 
 
EvL 343 Heer, onze God, hoe heerlijk is uw Naam 
1. Heer, onze God, hoe heerlijk is uw Naam, 
 die U ons noemt door sterren, zon en maan. 
 Hemel en aarde spreken wijd en zijd, 
 tonen het wonder van uw heerlijkheid. 
 
2. Heer, onze God, die aard’ en hemel schiep, 
 zeeën en land met macht te voorschijn riep, 
 wat zijn wij, mensen, dat U aan ons denkt 
 en ons uw heerlijkheid en luister schenkt? 
 
3. U komt ons, Heer, in Christus tegemoet. 
 U geeft ons Heer, verlossing door zijn bloed. 
    U roept ons, mensen, in uw heerlijkheid: 
 leven om Jezus’ wil in eeuwigheid! 
 
4. Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn, 
 dat in ons zingt met eindeloos refrein. 
 Prijzend uw liefde, heffen wij het aan: 
 Heer, onze God, hoe heerlijk is uw Naam! 
 
 

DNP 119 :1, 27  
1 Als je de weg van Gods geboden gaat, 

je voeten in het rechte spoor blijft zetten, 
naar Hem blijft zoeken en het kwade laat, 
vind je geluk dankzij zijn goede wetten. 
Een zegen is wat in uw regels staat; 
U vraagt van ons dat wij er steeds op letten. 

 
27 Over mijn pad verspreidt uw woord zijn licht; 

het is een lamp die mij de weg blijft wijzen. 
Ik heb mijzelf tot trouw aan U verplicht. 
Laat mij uit mijn ellende toch herrijzen. 
Aanvaard de woorden die ik tot U richt. 
Leer mij wat uw geboden van mij eisen. 
 

Opw. 509 Zo lief had God de Vader ons 

Zo lief had God de Vader ons, 

dat Hij zijn eigen Zoon zond 

tot heil van ons gebroken hart, 

omdat Hij ons zo kostbaar vond. 

Hoe diep en schrijnend was Gods pijn 

toen Hij zijn Zoon zo lijden zag; 

toch is het Jezus’ bloed dat ons 

weer dicht in zijn nabijheid bracht. 

 



O, zie de mens daar aan het kruis, 

met al mijn schuld beladen; 

beschaamd hoor ik mijn eigen stem 

Hem loochenen en smaden. 

Het was mijn zonde die Hij droeg, 

totdat Hij riep: “Het is volbracht!”, 

zijn laatste adem bracht mij hoop, 

zijn sterven werd mijn levenskracht. 

Ik roem niet meer in eigen kracht, 

in gaven, in wat wijsheid is; 

ik roem alleen nog in de Heer, 

zijn dood en zijn verrijzenis. 

Hoe zou ik delen in zijn loon, 

de zege die Hij heeft behaald? 

Maar dit weet ik met heel mijn hart: 

zijn offer heeft mijn schuld betaald. 

 

Opw. 688 Genade zo groot 

Genade zo groot, 

aan mij die het niet verdient, 

liet Christus zijn liefde zien, 

want Hij kocht mij vrij. 

Genade zo groot, 

de schuld die ik voor Hem leg, 

wast Hij geduldig weg; 

zijn bloed reinigt mij. 

Refrein: 

En al wat ik heb, 

leg ik voor Hem neer, 

mijn Verlosser en Heer, 

die mij liefheeft. 

 

Genade zo groot, 

aan mij die het niet verdient, 

liet Christus zijn liefde zien, 

want Hij kocht mij vrij. 

Genade zo groot, 

de schuld die ik voor Hem leg, 

wast Hij geduldig weg; 

zijn bloed reinigt mij. 

Refrein: 

En al wat ik heb, 

leg ik voor Hem neer, 

mijn Verlosser en Heer, 



die mij liefheeft. 

 

Liefde zo groot, 
die standhield tot in de dood, 
schonk in de diepste nood 
vergeving aan mij. 
Liefde zo groot, 
wiens kracht onverslaanbaar is, 
verdrijft elke duisternis; 
nu zijn wij vrij. 

Refrein: 
En al wat ik heb, 
leg ik voor Hem neer, 
mijn Verlosser en Heer, 
die mij liefheeft. 

En al wat ik heb, 
leg ik voor Hem neer, 
mijn Verlosser en Heer, 
die mij liefheeft. 

 

Jezus is het licht der wereld – Ovk. 46 
Jezus is het licht der wereld 
Jezus is het levend woord 
Jezus is de goede herder 
Jezus is het Lam van God 
 
Jezus is het levend water 
Jezus is het levend brood 
Jezus is de ware wijnstok 
Jezus is de Zoon van God 
 
Hij kent ons als geen ander 
Hij weet wie we zijn 
Hij weet hoe wij ons voelen 
Hij was een mens als wij 
Hij deelt in onze vreugde 
en Hij kent ons verdriet 
nee, er is niemand zoals Hij 
 
Jezus is de Messias 
Jezus is de bruidegom 
Jezus is de hogepriester 
Jezus is het Lam van God 
 
Jezus is de Zoon des mensen 
Jezus is de weg tot God 
Jezus is de overwinnaar 



Jezus is de Zoon van God 
 
Hij is aan ’t kruis gestorven 
Hij droeg daar onze schuld 
Hij gaf zijn eigen leven 
Hij heeft de wet vervuld 
gestorven en begraven 
maar ook weer opgestaan 
ja, Jezus leeft in eeuwigheid 
 
Jezus is de Leeuw van Juda 
Jezus is de sterke Rots 
Jezus is onze Redder 
Jezus is het Lam van God 
 
Jezus is de Weg en Waarheid 
Jezus is de Vredevorst 
Jezus, het begin en einde 
Jezus is de Zoon van God 
Jezus is de Zoon van God 
 
 

NLB 807 Een mens te zijn op aarde 
1 Een mens te zijn op aarde, 

is eens voorgoed geboren zijn, 
is levenslang geboortepijn.  
Een mens te zijn op aarde 
is leven van de wind. 

 
4 De mensen hebben zorgen 

het brood is duur, het lichaam zwaar, 
en wij verslijten aan elkaar.  
Wie kent de dag van morgen?  
De dood komt lang verwacht.  
 

5 Een mens te zijn op aarde 
is pijnlijk begenadigd zijn 
en zoeken, nooit verzadigd zijn,  
is rusten in de aarde 
als alles is volbracht. 

 
6 Hoe zullen wij volbrengen 

wat door de eeuwen duren moet;  
een mens te zijn die sterven moet? 
Wij branden van verlangen 
tot alles is voltooid. 
 

 



Opw. 488 Heer, ik kom tot U 

Heer ik kom tot U; 
neem mijn hart, verander mij, 
als ik U ontmoet 
vind ik rust bij U. 
Want Heer ik heb ontdekt,  
dat als ik aan uw voeten ben,  
trots en twijfel wijken  
voor de kracht van Uw liefde. 

Refrein: 
Houd mij vast, laat uw liefde stromen. 

Houd mij vast, heel dicht bij uw hart. 
Ik voel uw kracht en stijg op als een arend; 
dan zweef ik op de wind,  
gedragen door uw Geest 
en de kracht van uw liefde. 

Heer, kom dichterbij  
dan kan ik Uw schoonheid zien 
en uw liefde voelen, 
diep in mij. 
En Heer, leer mij uw wil,  
zodat ik U steeds dienen kan 

en elke dag mag leven 
door de kracht van Uw liefde. 

Refrein:| 
Houd mij vast, laat uw liefde stromen. 
Houd mij vast, heel dicht bij uw hart. 
Ik voel uw kracht en stijg op als een arend; 
dan zweef ik op de wind,  
gedragen door uw Geest 
en de kracht van uw liefde. 

Houd mij vast, laat uw liefde stromen. 

Houd mij vast, heel dicht bij uw hart. 
Ik voel uw kracht en stijg op als een arend; 
dan zweef ik op de wind,  
gedragen door uw Geest  
en de kracht van uw liefde. 

Dan zweef ik op de wind,  
gedragen door uw Geest 
en de kracht van uw liefde. 

 


