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Liturgie zondagmorgen 
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Voorganger 
Kandidaat Sander Kok 

 

 
Stil gebed, votum en groet 

 

Zingen:         Psalm 62 : 1 en 5 (GK) 

1 Voorwaar, ik keer mij stil tot God. 

Hij is mijn heil, mijn vaste rots. 

Een schuilplaats wil Hij voor mij wezen. 
Alleen hij Hem is hulp in nood. 

Hij is mijn burcht, zijn macht is groot, 

ik wankel niet, ik zal niet vrezen. 
 

5 Voorwaar, de mensen, arm of rijk, 

zijn aan een ademtocht gelijk, 
als God hen in zijn schaal gaat wegen. 

Stel geen vertrouwen op geweld, 

op groot bezit aan goed of geld. 
Op roof en onrecht rust geen zegen. 

 

De wet van God 
 

Gebed 

 
We lezen Johannes 11 : 45-57 

 

Uitleg voor de kinderen 
 

Zingen:           Kinderopwekking 206 

Geest van God, 
kom nu bij mij, 

kom nu bij mij, 

kom nu bij mij. 
Geest van God, 

kom nu bij mij 
met uw kracht 

maakt U mij vrij. 
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Geest van God, 

ik luister nu, 
ik luister nu, 

ik luister nu. 

Geest van God, 
ik luister nu: 

leer mij Heer 

steeds meer van U. 
 

Geest van God, 

schijn door mij heen, 
schijn door mij heen, 

schijn door mij heen. 

Geest van God, 

schijn door mij heen 

met uw licht 

voor iedereen. 
 

Geest van God, 

nu word ik stil… 
Geest van God… 

Leid mijn leven 

naar uw wil. 
Leid mijn leven 

naar uw wil 

 
Verkondiging over Johannes 11 : 50  Eén voor allen 

 

Zingen:         Gezang 578 : 1, 4 en 5 (LB) 
1 O kostbaar kruis, o wonder Gods, 

waaraan de Prins der glorie stierf; 

ik wil om U zijn zonder trots, 
ik acht verlies wat ik verwierf. 

van Hem die op de aarde boet. 

 
4 Het rode bloed, zijn koningskleed 

bedekt het schandelijke kruis, 

dat wordt door alles wat Hij leed 
de levensboom van 't paradijs. 

 

5 En door zijn dood en door zijn bloed 
is nu de wereld dood voor mij. 

Ik ben gestorven, maar voor goed 
van heel de dode wereld vrij. 
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Gebed 

 
Mededeling diakenen 

 

Zingen:              Opwekking 580 
Jezus, Hij kwam om ons leven te geven, 

daarom verliet Hij zijn vaderlijk huis. 

Hij gaf aan mij het eeuwige leven 
door te sterven aan het kruis. 

 

Ik zie nu zijn tranen 
en zie nu zijn wonden. 

Ik zie nu het bloed 

dat Hij gaf voor mij. 

Dat bloed wast mij schoon 

en bevrijdt van zonde. 

Prijs de Heer; nu ben ik vrij! 
 

Refrein: 

Ik ben zo dankbaar, Heer 
voor wat u heeft gedaan. 

En heel mijn hart aanbidt 

uw heil’ge naam 
En Heer, ik hou van U, 

want U hield eerst van mij. 

Uw liefde tilt mij op 
en maakt mij vrij. 

 

Uit liefde droeg Jezus 
de straf van mijn zonden. 

Hij droeg die straf 

zelfs tot diep in de dood. 
Nu houdt de dood 

mij niet langer gebonden, 

ook al was mijn zonde groot. 
 

Want Hij is niet lang 

in het graf gebleven. 
De dood kon on moog’lijk 

Gods liefde verslaan. 

Nu troont Hij als Koning 
en Heer van het leven. 

Heel de schepping 
roept zijn naam. 

 

Refrein 
 

Zegen 


