
JONGEREN SING-IN  25 maart 2018, 19.00 uur 
 
Medewerking en begeleiding samenzang: ‘Seven’ 
 
Thema: ‘BE A BLESSING’ 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
Samenzang: ‘In deze stilte’ 
 Geef ons uw vrede, in deze stilte, 
 Breng onze onrust tot rust… 
 
 Geef ons uw vreugde, in deze stilte, 
 Breng onze onrust tot rust… 
 
 Geef ons uw zegen, in deze stilte, 
 Breng onze onrust tot rust… 
 
Opening en gebed 
 
Samenzang: “Via Dolorosa” 
 Langs de Via Dolorosa, in Jerusalem die nacht 
 verdrongen zich de mensen in de straat. 
 Daar staarden ze Hem na,  
 de man die sterven moest op Golgotha. 
 refrein: 

 Lang de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg. 
 Ging de Christus, onze Koning als een Lam. 
 Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart, 
 is Hij gegaan. 
 Langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha. 
 
 Er kwam bloed uit al zijn wonden,  
 uit de striemen op zijn rug. 
 Uit de kroon van doornen om zijn hoofd gekneld. 
 En Hij droeg met elke stap de hoon van hen, 
 die schreeuwden: “Kruisigt Hem”.  (refr.) 

 
 Zijn kruis werd een troon. 
 Zijn bloed wast ons schoon. 
 En het stroomt door het hart van Jerusalem. (refr.) 
 
 Samenzang lied 470 (opw.) 
 Heer, als ik denk aan wat U voor mij deed, 
 dan kan ik U alleen maar danken. 
 En als ik denk aan de strijd die U streed, 
 dan kan ik U alleen maar danken. 
 
 Angst en verdriet in Gethsémané; 
 door uw eigen vrienden verlaten 
 en verraden door een kus, geschopt en geslagen, 
 omdat U zoveel van mij hield. 
 
 Heer, als ik denk aan wat U voor mij deed, 
 dan kan ik U alleen maar danken. 
 En als ik denk aan de pijn die U leed, 
 dan kan ik U alleen maar danken. 
 
 Doornen op uw hoofd, een speer in uw zij, 
 spijkers door uw handen en voeten; 
 van het leven beroofd, om te sterven voor mij, 
 omdat U zoveel van mij hield.  
 
  
 

 Heer, als ik denk aan wat U voor mij deed, 
 dan kan ik U alleen maar danken. 
 En als ik denk aan de strijd die U streed, 
 dan kan ik U alleen maar danken. 
  
 Heer, als ik denk aan wat U voor mij deed, 
 dan kan ik U alleen maar danken. 
 En als ik denk aan de pijn die U leed, 
 dan kan ik U alleen maar danken. (3x) 
 o, Heer. 
 
Lied Seven  
 
Samenzang lied 599 (opw.) 
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. 
refrein: 

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. 
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. (refr. 2x) 
 
De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt. 
Hij wacht alleen nog maar totdat je komt. 
 
Lezen: Lucas 22 vers 39-47 
 
Samenzang lied 615 (opw.) 
 Dank U voor het kruis, Heer, 
 dank U dat U stierf voor mij. 
 U droeg al mijn schuld en pijn; 
 nu ben ik rein; 
 Uw liefde wast mij schoon. 
 
 Dank U voor Uw offer; 
 vastgenageld aan het kruis. 
 Liefdevol vergeeft U mij, 
 U leeft in mij 
 en omarmt mij als Uw zoon. 
 refrein: 

 Waardig is het Lam zittend op de troon. 
 Zegevierend voor altijd 
 draagt U de hoogste kroon. 
 
 Hoog verheven Heer, 
 Jezus, Zoon van God. 
 De hemel gaf ons haar grootste schat. 
 Waardig is het Lam, waardig is het Lam. 
 
 
 
 
 



Korte overdenking 
 
Lied Seven  
 
Samenzang lied 787 (opw.)                               
 Man van smarten, Lam van God, 
 diep veracht, verguisd; 
 onze straf, de toorn van God, 
 droeg Jezus aan het kruis. 
 
 Vals beschuldigd, bleef Hij stil, 
 ondanks spot en hoon; 
 boog Hij voor zijn Vaders wil, 
 droeg Hij de doornenkroon. 
 refrein: 

 O dat ruwe kruis, mijn redding; 
 waar uw liefde mij overspoelt. 
 Heel mijn ziel roept uit: Halleluja! 
 Eer, aanbidding voor uw Naam. 
 
 Om ons te redden van de dood 
 is Jezus afgedaald 
 en zelfs voor wie Hem kruisigden 
 heeft Hij de prijs betaald. (refr.) 

 
 onderstaand couplet 1x herhalen) 

 U vergeeft mijn schuld, wast mijn zonden af, 
 door het kostbaar bloed dat mijn Jezus gaf. 
 Nee, de zondevloek kleeft niet meer aan mij; 
 wie de Zoon bevrijdt, die is waarlijk vrij! (refr.1x) 
 
 Kijk, de steen is weggedaan. 
 En kijk, het graf is leeg. 
 Halleluja, prijs zijn Naam! 
 Gods Zoon is opgestaan! (refr.2x) 
 
 Eer, aanbidding voor uw Naam. 
 
Samenzang lied 730 (opw.) 
 Deze vrede leeft in mij, 
 ook wanneer mijn afscheid komt, 
 als een anker voor mijn ziel, 
 want ik weet: het is goed. 
 
 Jezus, Hij overwon 
 en het graf is overmand. 
 De zege is behaald, 
 want het Lam is opgestaan. 
 refrein: 

 En ik herleef, want Hij roept mijn naam; 
 nooit meer lijden, nooit meer pijn. 
 En ik zweef als een adelaar, 
 tot voor Gods troon; 
 ik kniel voor Hem en leef. Ik herleef. 
 
 Ja, de dag komt dichterbij 
 dat de schaduwen vergaan 
 en het licht de nacht verdrijft; 
 mijn geloof wordt zien voortaan. 
 
 Jezus, Hij overwon 
 en het graf is overmand. 
 De zege is behaald, 
 want het Lam is opgestaan. (refr.) 
 
  

onderstaand couplet 1x herhalen) 
 Dan hoor ik de stem van vele engelen: 
 ‘Waardig is het Lam!’ 
 Ik hoor het gejuich van alle heiligen: 
 ‘Waardig is het Lam!’  
  
 ‘Waardig is het Lam!’  
  
 refrein: 

 En ik herleef, want Hij roept mijn naam; 
 nooit meer lijden, nooit meer pijn. 
 En ik zweef als een adelaar, 
 tot voor Gods troon; 
 ik kniel voor Hem en leef.  
 Ik herleef. Ik herleef. 
  
Collecten: (gemeente en ‘handen samen voor Angola’ 

 
Samenzang ‘Angolees Danklied’ 
 Obrigado Senhor Haleluja. 
 Obrigado Senhor Haleluja. 
 Obrigado Senhor Haleluja. 
 Haleluja,haleluja, haleluja. 
 
 Dank U wel Heer Jesus Haleluja. 
 Dank U wel Heer Jesus Haleluja. 
 Dank U wel Heer Jesus Haleluja. 
 Haleluja,haleluja, haleluja. 
 
 Twapandu la Sukoe Halelulja. 
 Twapandu la Sukoe Halelulja. 
 Twapandu la Sukoe Halelulja. 
 Haleluja,haleluja, haleluja. 
 
Slotwoorden en dankgebed 
 
Samenzang Opwekking 733 
 De zon komt op, maakt de morgen wakker; 
 mijn dag begint met een lied voor U. 
 Heer, wat er ook gebeurt  
 en wat mij mag overkomen, 
 laat mij nog zingen als de avond valt. 
 refrein: 

 Loof de Heer, o mijn ziel. 
 O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. 
 Met meer passie dan ooit; 
 o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam. 
 
 Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde. 
 Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. 
 Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen; 
 tienduizend redenen tot dankbaarheid. (refr.) 
 
 En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
 mijn adem stokt en mijn einde komt, 
 zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen; 
 tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. (refr. 2x) 
 
 Verheerlijk zijn heilige Naam. 
 Verheerlijk zijn heilige Naam. 
 
De 40 dagentijd commissie en de jeugddienstcommissie 
wensen jullie goede paasdagen!  
 
 


