
Liturgie zondag 26 maart 2023       

  

Thema: Onze ziekten nam hij op zich… 
 
Voorganger: ds. F.R. Bruintjes 
Gastheer: Reyald Bogerd 
Organist: Jan Roth 
Muziekteam 
____________________________________________________________ 
 

• Welkom en Mededelingen  

• Lied: Opwekking 354  –  Glorie aan God  

• Stil gebed, votum en groet  

• Lied: DNP Psalm 65 vers 1 en 2 – Vanuit de stilte klinkt ons zingen  

• Wetslezing / leefregels  

• Lied: Opwekking 599  – Kom tot de Vader  

• Lied: Opwekking 430 – Heer, ik prijs Uw grote naam  

• Gebed   

• Kinderblok: Wie zeggen de mensen dat Ik ben?  

• Kinderlied: OTH 531 – Jezus is de goede herder  

• Bijbellezing: Leviticus 13:40-46  /  Mattheüs 7:28–8:4  / Jes. 53:3-5  

• Lied:  Gezang 179:1 – Wie heeft op aard de prediking gehoord  

• Preek: Mattheüs 8: 2 – 4: Onze ziekten nam Hij op zich… 

• Lied:  Gezang 182:1, 4 en 6  

• Dankgebed en voorbeden  

• De kinderen komen terug van de kindernevendienst 

• Collecte  

• Lied: Opwekking 268  –  Hij kwam bij ons, heel gewoon  

• Zegen 
_______________________________________________________________ 
 
Liederen uit het liedboek, Nieuwe Psalmberijming, Op Toon Hoogte en/of Opwekking 
 

• Welkom en Mededelingen  
 
 

• Lied: Opwekking 354  –  Glorie aan God  
 
Glorie aan God. -4x- 

Lof zij de Heer, Hem komt toe alle eer. 
Hij ’s het Lam dat regeert tot in eeuwigheid. 
Zijn woord is macht, heeft ons vrijheid gebracht. 
Wij aanbidden, wij knielen voor Jezus. 
Groot is zijn troon, eeuwig zijn kroon. 
Overwinnaar zal Hij zijn, 
over zonde, dood en pijn. 
Heel het rijk der duisternis, 
weet wie Jezus Christus is: 
Hij is de hoogste Heer! 



Glorie aan God. -4x- 

Kondigt het aan, door de kracht van zijn naam: 
Heel de aard’ wordt vervuld van zijn glorie! 
Satan, hij beeft, want hij weet: Jezus leeft! 
Hij ‘s verslagen, het Lam troont voor eeuwig! 
Jezus is Heer, Redder en Heer! 
Overwinnaar zal Hij zijn, 
over zonde, dood en pijn. 
Heel het rijk der duisternis, 
weet wie Jezus Christus is: 
Hij is de hoogste Heer! 

Glorie aan God. -4x- 

Heersen met Hem op de troon en zijn stem, 
spreekt van liefde, vervult ons met glorie. 
Heilig en vrij alle tranen voorbij. 
Eeuwig vreugde voor God, lof, aanbidding: 
waardig het Lam, waardig het Lam! 
Overwinnaar zal Hij zijn, 
over zonde, dood en pijn. 
Heel het rijk der duisternis, 
weet wie Jezus Christus is: 
Hij is de hoogste Heer! 

Glorie aan God. -4x- 

• Stil gebed, votum en groet  
 

• Lied: DNP Psalm 65 vers 1 en 2 – Vanuit de stilte klinkt ons zingen  
 
1. Vanuit de stilte klinkt ons zingen, 
God, die in Sion woont. 
De dank voor al uw zegeningen 
ontvangt U waar U troont. 
U luistert als we tot U spreken. 
Tot U komt al wat leeft. 
De zonden konden mij niet breken, 
omdat U ons vergeeft. 
 
2. Gelukkig wie bij U vertoeven; 
uw woning is ons thuis. 
Daar mogen wij uw zegen proeven, 
het goede van uw huis. 
U antwoordt ons op grootse wijze. 
U redt ons door uw hand. 
De hele wereld zal U prijzen, 
de zee, de lucht, het land. 
 

• Wetslezing / leefregels  



 

• Lied: Opwekking 599  – Kom tot de Vader  
 
Nog voordat je bestond, 

Kende Hij je naam. 

Hij zag je elk moment, 

En telde elke traan. 

Omdat Hij van je hield, 

Gaf Hij zijn eigen Zoon. 

Hij wacht alleen nog maar 

Totdat je komt 

En wat je nu ook doet, 

Zijn liefde blijft bestaan 

Ook niets wat jij ooit deed 

Verandert daar iets aan. 

Omdat Hij van je houdt, 

Gaf Hij zijn eigen Zoon 

En nu is alles klaar wanneer jij komt 

Kom tot de Vader, 

Kom zoals je bent 

Heel je hart, al je pijn 

Is bij Hem bekend 

De liefde die Hij geeft, 

De woorden die Hij spreekt 

Daarmee is alles klaar wanneer jij komt 

En wat je nu ook doet 

Zijn liefde blijft bestaan 

Want niets wat jij ooit deed 

Verandert daar iets aan 

Omdat Hij van je houdt 

Gaf Hij zijn eigen Zoon 

En nu is alles klaar wanneer jij komt 

Kom tot de Vader, 

Kom zoals je bent 

Heel je hart, al je pijn 

Is bij Hem bekend 

De liefde die Hij geeft, 

De woorden die Hij spreekt 

Daarmee is alles klaar wanneer jij komt 

De liefde die hij geeft, 
De woorden die hij spreekt. 
Hij wacht alleen nog maar 

Totdat je komt. 
 
 



• Lied: Opwekking 430 – Heer, ik prijs Uw grote naam  
 
Heer, ik prijs uw grote naam. 
Heel mijn hart wil ik U geven. 
Want U bent de weg gegaan 
die mij redding bracht en leven. 
 
U daalde neer van uw troon 
om mens te zijn. 
Van de stal naar het kruis 
droeg U mijn pijn. 
Van het kruis naar het graf. 
Uit het graf weer opgestaan. 
Heer, ik prijs uw grote naam. 
 

• Gebed   

• Kinderblok: Wie zeggen de mensen dat Ik ben?  
 

• Kinderlied: OTH 531 – Jezus is de goede herder  
 
Jezus is de goede Herder, 
Jezus Hij is overal, 
Jezus is de goede herder, 
brengt mij veilig naar de stal. 
 
Als je ‘s avonds niet kunt slapen, 
als je bang in ‘t donker bent, 
denk dan eens al die schapen 
die de Heer bij name kent. 
 
Jezus is de goede Herder, 
Jezus hij is overal, 
Jezus is de goede herder, 
brengt mij veilig naar de stal. 
 
En wanneer je soms alleen bent 
en je hart is vol verdriet, 
denk dan aan de goede herder 
Hij vergeet zijn schaapjes niet. 
 
Jezus is de goede Herder, 
Jezus Hij is overal, 
Jezus is de goede herder, 
brengt mij veilig naar de stal, 
brengt mij veilig naar de stal. 
 

• Bijbellezing: Leviticus 13:40-46  /  Mattheüs 7:28–8:4  / Jes. 53:3-5  
 
 
 

 



• Lied:  Gezang 179:1 – Wie heeft op aard de prediking gehoord  
 

1. Wie heeft op aard de prediking gehoord, 
de prediking van 't vleesgeworden woord, 
de Zoon van God, op Golgotha vermoord? 
Wie durft geloven? 
Wie ziet in Hem Gods reddend' arm, van boven 
tot ons gestrekt? 
Wie durft zijn kruis belijden? 
Wiens hart zich in de lijdende verblijden, 
met smaad bedekt? 
 

• Preek: Mattheüs 8: 2 – 4: Onze ziekten nam Hij op zich… 
 

• Lied:  Gezang 182:1, 4 en 6  
 

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. 
 
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. 
 
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 en voorbeden  

• De kinderen komen terug van de kindernevendienst 

• Collecte  
 
 
 
 



• Lied: Opwekking 268  –  Hij kwam bij ons, heel gewoon  
 

Hij kwam bij ons, heel gewoon, 

de Zoon van God als mensenzoon. 

Hij diende ons als een knecht 

en heeft zijn leven afgelegd. 

 

-Refrein- 

Zie onze God, de Koning-knecht, 

Hij heeft zijn leven afgelegd. 

Zijn voorbeeld roept 

om te dienen iedere dag, 

gedragen door 

zijn liefd’ en kracht. 

 

En in de tuin van de pijn 

verkoos Hij als een lam te zijn, 

verscheurd door angst en verdriet 

maar toch zei Hij: ‘Uw wil geschied’. 

 

-Refrein- 

 

Zie je de wonden zo diep. 

De hand die aard’ en hemel schiep, 

vergaf de hand die Hem sloeg. 

De Man, die onze zonden droeg. 

 

-Refrein- 

 

Wij willen worden als Hij. 

Elkanders lasten dragen wij. 

Wie is er ned’rig en klein? 

Die zal bij ons de grootste zijn. 

 

-Refrein- 

 

• Zegen 
 

 
 
 
 


