
Liturgie zondag 5 april  

10.00 - 11.00 uur  

 

1 Ontferm U – LEV (luisterlied) 

Hebben wij het U moeilijk gemaakt 

Om nog in ons te geloven? 

Nu de wereld in brand lijkt te staan 

Maar het Heilige vuur lijkt te doven 

 

Heer ontferm U 

Ontferm U / Ontferm U 

Over ons 

Hebben wij het U moeilijk gemaakt 

om steeds weer naar ons te luisteren? 

Nu de haat wordt geschreeuwd in dit land 

maar wij over Uw liefde slechts fluisteren 

Heer ontferm U … 

 

Hebben wij het U moeilijk gemaakt 

om ons te blijven vergeven? 

Nu het kwaad zich verspreidt onder ons 

Houdt genade ons dan nog in leven? 

 

Heer ontferm U.. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johannes 18 
33  Nu ging Pilatus het pretorium weer in. Hij liet Jezus bij zich 
komen en vroeg hem: ‘Bent u de koning van de Joden?’ 
34  Jezus antwoordde: ‘Vraagt u dit uit uzelf of hebben anderen dit 
over mij gezegd?’ 
35  ‘Ik ben toch geen Jood, ‘antwoordde Pilatus. ‘Uw volk en uw 
hogepriesters hebben u aan mij uitgeleverd-wat hebt u gedaan?’ 
36  Jezus antwoordde: ‘Mijn koningschap hoort niet bij deze wereld. 
Als mijn koningschap bij deze wereld hoorde, zouden mijn dienaren 
wel gevochten hebben om te voorkomen dat ik aan de Joden werd 
uitgeleverd. Maar mijn koninkrijk is niet van hier.’ 
37  Pilatus zei: ‘U bent dus koning?’ ‘U zegt dat ik koning ben, ‘zei 
Jezus. ‘Ik ben geboren en naar de wereld gekomen om van de 
waarheid te getuigen, en ieder die de waarheid is toegedaan, luistert 
naar wat ik zeg.’ 
38  Hierop zei Pilatus: ‘Maar wat is waarheid?’ Na deze woorden 
ging hij weer naar de Joden buiten. ‘Ik heb geen schuld in hem 
gevonden, ‘zei hij. 

 
 
 

Een vraag die iemand over dit lied stelde:  

Hebben wij het God moeilijk gemaakt om naar ons te luisteren? 

Dat weten we toch? Hij luistert toch naar ons om wat Jezus heeft 

gedaan en niet om wat wij goed te maken hebben? 

Dat geloven wij inderdaad. Aan de andere kant is het te zien als 

een manier van vragen stellen zoals je in een liefdevolle relatie 

met je vader doet: “Papa, wat heb ik er toch weer een zootje van 

gemaakt.” Eigenlijk brengt het lied de schaamte over ons eigen 

handelen onder woorden  en daarmee de roep om ontferming. En 

gelukkig geloven we dat zijn Genade er is door Jezus.  



2 Waarom 
 
Waarom bleef U zo stil 
toen ze U vroegen 
bent U de koning der Joden 
Waarom bleef U zo stil 
toen ze U sloegen 
en aan een kruis wilden doden 
 
Dacht U aan ons 
en dat U de Vader zou zien 
dacht U aan ons 
misschien 
 
Waarom vocht U niet terug 
toen ze U vonden 
en als een dief wilden vangen 
Waarom vocht U niet terug 
toen ze U bonden 
en aan een hout wilden hangen 
 
Dacht U aan ons 
en dat U de Vader zou zien 
Dacht U aan ons 
misschien 
 
Waarom zei U geen woord 
toen ze zo spuugden 
en U bespotten en lachten. 
Waarom zei U geen woord 
toen ze U duwden 
en U naar Golgotha brachten 
 
Dacht U aan ons 
en dat U de Vader zou zien  
dacht U aan ons 
misschien 

3 Samen in de naam van Jezus 

Samen in de naam van Jezus 
heffen wij een loflied aan, 
Want de Geest spreekt alle talen 
en doet ons elkaar verstaan. 
Samen bidden, samen zoeken 
naar het plan van onze Heer. 
Samen zingen en getuigen, 
samen leven tot zijn eer. 

Heel de wereld moet het weten 
dat God niet veranderd is. 
En zijn liefde als een lichtstraal 
doordringt in de duisternis. 
't Werk van God is niet te keren 
omdat Hij er over waakt, 
En de Geest doorbreekt de grenzen 
die door mensen zijn gemaakt. 

Prijst de Heer, de weg is open 
naar de Vader, naar elkaar. 
Jezus Christus, Triomfator, 
mijn Verlosser, Middelaar. 
Vader, met geheven handen 
breng ik U mijn dank en eer. 
'T Is uw Geest die mij doet zeggen: 
Jezus Christus is de Heer! 

  



4 Tienduizend redenen tot dankbaarheid 
 
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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

Verheerlijk Zijn heilige Naam. 
Verheerlijk Zijn heilige Naam. 

 

 

Wil je meedoen met de collecte?  

Dat kan in drie stappen: 

1 Installeer de gemeente-app.  
 

2 Klik onder in de app op ‘Geef’ en volg de instructies. 
 

3 Vanaf nu kan je aan het ‘collectedoel van de week’ geven 
door in de app op ‘Geef’ te klikken en een bedrag te kiezen. 
Deze week collecteren we voor Zuid-Oost Azië.  
 

Dit doel zal ook toegelicht worden in de dienst van 
aankomende zondag. U kunt geven t/m maandagavond 6 
april.  

Er kan eventueel ook een gift ovv het collectedoel overgemaakt 
worden naar het rekeningnummer van de Diaconie: NL77 INGB 
0007709649 

 

Uitleg bloemstuk stille week. 

De rozen zijn het teken van het Jezus bloed dat gevloeid heeft. 

De witte bolletjes zijn de tranen van Maria, de moeder van Jezus, en 

alle mensen die gebukt gaan onder de gebrokenheid van dit leven.  

Het groen van de klimop is het teken van trouw. God zal ons nooit 

verlaten! 

De matses en de wijn zijn het teken het laatste avondmaal dat Jezus 

met zijn discipelen vierde en wat wij met Goede Vrijdag zullen houden 

ter nagedachtenis aan Jezus’ lijden. 

https://www.ngk-veenendaal.nl/artikelen/3932/download-nu-de-mijn-gemeente-app.html


 

 

 

 


