
Liturgie Christusgemeente 21-3-2021 
 
Orgelmuziek 
 
Welkom en mededelingen 
 
Introïtuslied: Psalm 43 : 1 (orgel en voorzang) 
O God, kom mijn geding beslechten, 
Verlos mij van wie U versmaadt, 
Boosdoeners willen met mij rechten, 
Die niet aan trouw en waarheid hechten. 
Doe mij ontkomen aan hun haat, 
O Heer, mijn toeverlaat.  
 
Stilte, bemoediging en groet 
 
Psalm 43 : 2 en 3 (orgel en voorzang) 
Zijt Gij dan niet mijn bucht gebleven, 
De sterke vesting van mijn hart? 
Waarom hebt Gij dan nu mijn leven 
Aan mijn belagers prijsgegeven? 
Waarom ga ik gebukt van smart, 
Gekleed in somber zwart?  
 
O Here God, kom mij bevrijden, 
Zend mij uw waarheid en uw licht 
Die naar uw heil’ge berg mij leiden, 
Waar gij mij woning wilt bereiden. 
Geef dat ik door U opgericht 
Kom voor uw aangezicht.  
 
Gebed om ontferming 
 
NLB 51b (orgel en voorzang) 
Create in me a clean heart, o God, 
An renew a right spirit within me. 
Create in me a clean heart, o God, 
An renew a right spirit within me. 
Cast me not away from thy presence, o Lord, 
And take not thy holy Spirit from me. 
Restore unto me the joy of thy salvation 
And renew a right spirit within me.  
 
Woord van leven 
 
Psalm 43 : 5 (orgel en voorzang) 
Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen, 
Mijn hart, wat kwelt gij u zozeer? 
Vertrouw op ’s Heren welbehagen. 

Hij doet weldra de morgen dagen. 
Ja, ik zal zingen tot zijn eer: 
Mijn redder is de Heer.  
 
Gebed om de opening van het woord  
 
Kindermoment: filmpje Bijbel Basics 
 
Kinderlied: Achter u aan (mp3) 
Wanneer Ik denk aan God, zegt Jezus, dan 
voel Ik me blij, 
hoe zwaar het straks ook wordt, Ik weet: mijn 
Vader houdt van mij. 
En zoveel houd Ik ook van jullie, vrienden, 
luister goed, 
Ik ga voor jullie door het vuur, Ik red je als dat 
moet. 
 
Ik geef geen strenge regels, nee, Ik vraag 
alleen 
doe net als Ik en houd van alle mensen om je 
heen. 
 
Refrein: 
U gaat een weg die ik niet ken, 
maar ik laat U niet zomaar gaan. 
Gaat U maar voor, ik volg uw spoor 
ik ga achter U aan. 
 
Schriftlezing: Jesaja 52:13-53:12 
 
Gezang 179 : 1 (orgel en voorzang) 
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  
 
Meditatieve muziek 
 
NLB 586 
Zie de mens die in zijn lijden 



Teken werd voor alle tijden 
Van wat liefde dragen kan. 
 
Weerloos heeft Hij heel zijn leven 
Zich aan anderen gegeven-  
Weergaloos is Hij alleen. 
 
Die hem ooit op handen droegen 
Zijn dezelfden die hem sloegen 
En die vroegen om zijn dood. 
 
Maar nog is zijn hart bewogen 
Om hun blinde onvermogen- 
Stervende pleit hij hen vrij.  
 
Geloofsbelijdenis: samen gesproken 
 
Gebeden (besloten met gezamenlijk Onze 
Vader) 
 
Toelichting van de collecte 
 
Slotlied: keuzelied: (orgel en voorzang) 
 
Zending en zegen (antwoordlied: Gezang 
456:3) 
Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus, onze Heer, 
Amen, God, uw naam ter eer! 
 


