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Welkom 
 

Stil gebed 
 

Votum en groet 
 

Lied: Psalm 57: 1 en 5 

1 Wees mij genadig, Heer, wees mij nabij, 

want bij U schuil ik, sta mij toch terzij, 

alleen bij U weet ik mijn ziel geborgen. 

In uwer vleug'len schaduw berg ik mij, 

tot d' onheilsnacht wijkt voor de nieuwe morgen. 
 

5  In U, Heer, heeft mijn hart zijn zekerheid, 

U wil ik loven, die mij hebt bevrijd. 

Ziel, maak u op, den Here groot te maken, 

gij harp en lier, toon dat gij vrolijk zijt, 

doe met uw lied het morgenlicht ontwaken. 
 

Uitleg voor de kinderen 
 

Lied: Opwekking 42 

‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God. 

Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. 

Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij. 

‘k Zie naar Hem op en weet: Hij is mij steeds nabij. 
 

Lezing: Filippenzen 2:1-11 
 

Gebed 
 

Lezing: Markus 15: 1-15 
 

Lied: GK 89: 2 en 3  

2. Gij, o Jezus, hebt gedragen 

lasteringen, spot en hoon, 

zijt gebonden en geslagen, 

Gij, des Vaders eigen Zoon, 

om van schuld en eeuwig lijden 

mij, verloorne, te bevrijden. 

Duizend-, duizendmaal, o Heer 

zij U daarvoor dank en eer. 



3. Heer, verzoener van mijn zonden, 

Heiland, die mij hebt gezocht, 

die mijn banden hebt ontbonden 

en voor God mij vrijgekocht, 

eens onrein, in schuld verloren, 

ben ik door uw Geest herboren. 

Duizend-, duizendmaal, o Heer, 

zij U daarvoor dank en eer. 
 

Verkondiging 
 

Lied: Psalm 33: 8 

8. Wij wachten stil op Gods ontferming, 

ons hart heeft zich in Hem verheugd. 

Hij komt te hulp en geeft bescherming, 

zijn heil'ge naam is onze vreugd. 

Laat te allen tijde 

uwe liefd' ons leiden, 

uw barmhartigheid. 

God, op wie wij wachten, 

geef ons moed en krachten 

nu en voor altijd. 
 

Gebed 
 

Toelichting bij de collecte 
 

Lied: Opwekking 124: 1 en 2 

Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser. 

Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. 

Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. 

Ik bouw op U en ga in uwen Naam. 

Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. 

Ik bouw op U en ga in uwen Naam. 
 

Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend. 

En telkens meer moet ik uw kracht verstaan 

Toch rijst in mij een lied van overwinning. 

Ik bouw op U en ga in uwen Naam. 

Toch rijst in mij een lied van overwinning. 

Ik bouw op U en ga in uwen Naam. 
 

Zegen 


