
 

1 
 

Liturgie 8 maart 2020, Alexander Venter 

 

Mededelingen 

 

Votum en groet  

 

Zingen Hemelhoog 475 God maakt vrij  

 

In de naam van de Vader, 

in de naam van de Zoon, 

in de naam van de Geest voor Uw troon, 

zijn wij hier gekomen en verhogen Uw naam. 

U geeft ons genade, U roepen wij aan. 

 

Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt 

eng’len buigen neer, Uw gemeente zingt 

en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee. 

Heel de wereld ziet het: 

 

God maakt vrij, God maakt vrij 

in die hoop leven wij. 

Ons verdriet wordt een lied. 

God maakt vrij, God maakt vrij 

 

Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt 

eng’len buigen neer, Uw gemeente zingt 

en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee. 

Heel de wereld ziet het, ja de wereld ziet het: 

 

God maakt vrij, God maakt vrij 

God maakt vrij, God maakt vrij 

Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt 
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eng’len buigen neer, Uw gemeente zingt 

en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee. 

Heel de wereld ziet het, ja de wereld ziet het: 

 

God maakt vrij, God maakt vrij 

God maakt vrij, God maakt vrij 

 

Zingen: Waymaker 

 

You are here 

Touching every heart 

I worship you 

I worship you 

You are here 

Healing every heart 

I worship you 

I worship you 

You are here 

Turning lives around 

I worship you 

I worship you 

You are here 

Mending every heart 

I worship you 

I worship you 

  

Way maker 

Miracle worker 

Promise keeper 

Light in the darkness 

That is who you are 

Way maker 

Miracle worker 
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Promise keeper 

Light in the darkness 

My God 

That is who you are 

  

You wipe away all tears 

You mend the broken heart 

You're the answer to it all 

Jesus 

You wipe away all tears 

You mend the broken heart 

You're the answer to it all (to it all) 

Jesus 

 

 Zingen Hemelhoog 381 Jezus, alles geef ik U   

 

Jezus, alles geef ik U  

wat ik ben en heb  

en wat ik ooit zal zijn. 

 

Al mijn hoop,  

mijn plannen en mijn tijd   

leg ik in uw hand,  

vertrouw ze aan U toe.  

Door uw wil te doen,   

leer ik om vrij te zijn.  

Jezus, alles geef ik U,  

wat ik ben en heb  

en wat ik ooit zal zijn. 
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Zingen Hemelhoog 384 Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus 

 

Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus, 

ik wil meer en meer gaan lijken op Hem. 

Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus, 

ik wil meer gaan lijken op Hem. 

 

In alles wat ik ben 

en alles wat ik doe, 

wil ik zijn zoals Jezus dat wil. 

Dus ook op elk moment, 

en niet zo 'af en toe', 

want dat maakt een heel groot verschil. 

 

Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus, 

ik wil meer en meer gaan lijken op Hem. 

Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus, 

ik wil meer gaan lijken op Hem. 

 

Ik wil graag dat de mensen 

Jezus in mij zien, 

omdat ik een getuige wil zijn. 

Al ben ik nog wat jong, 

nou en, en bovendien 

is voor Jezus niemand te klein. 

 

Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus, 

ik wil meer en meer gaan lijken op Hem. 

Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus, 

ik wil meer gaan lijken op Hem. 

 

Toch merk ik telkens weer 

dat ik het zelf niet kan, 
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daarom geeft God zijn Heilige Geest. 

Hij helpt mij meer en meer 

te leven naar Gods plan, 

zonder Hem was ik nergens geweest. 

 

Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus, 

ik wil meer en meer gaan lijken op Hem. 

Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus, 

ik wil meer gaan lijken op Hem. 

 

Collecte 

 

Gebed    

  

Zingen Hemelhoog 204  Waardig is het Lam 
 
Dank U voor het kruis Heer, 
Dank U dat U stierf voor mij. 
U droeg al mijn schuld mijn pijn; 
nu ben ik rein; 
Uw liefde wast mij schoon. 
 
Dank U voor offer; vastgenageld aan het kruis . 
Liefdevol vergeeft U mij, U leeft in mij 
En omarmt mij als Uw zoon 
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 
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Markus 1:40-45 

Er kwam iemand naar hem toe die aan huidvraat leed; hij smeekte hem 

om hulp en zei, terwijl hij op zijn knieën viel: ‘Als u wilt, kunt u mij rein 

maken.’41Jezus kreeg medelijden, stak zijn hand uit, raakte hem aan en 

zei: ‘Ik wil het, word rein.’42En meteen verdween zijn huidvraat en hij 

was rein.43Jezus stuurde hem weg met de ernstige 

waarschuwing:44‘Denk erom dat u tegen niemand iets zegt, maar ga u 

aan de priester laten zien en breng het reinigingsoffer dat Mozes heeft 

voorgeschreven, als getuigenis voor de mensen.’45Maar toen de man 

vertrokken was, ging hij overal breeduit rondvertellen wat er gebeurd 

was, met als gevolg dat Jezus niet langer openlijk in een stad kon 

verschijnen, maar op eenzame plaatsen buiten de steden moest 

blijven. Toch bleven de mensen van alle kanten naar hem toe komen. 

  

Preek  

  

Zingen Opwekking 832 Jezus Overwinnaar 

 
Waar U verschijnt, wordt alles nieuw. 
Want U bevrijdt en geeft leven. 
Elke storm verstilt door de klank van Uw stem. 
Alles buigt voor Koning Jezus. 
 
U bent de held die voor ons strijdt. 
U baant de weg van overwinning. 
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer. 
Naam boven alle namen, Hoogste Heer. 
 
Voor eeuwig is Uw heerschappij. 
Uw troon staat onwankelbaar. 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam. 
Jezus, Overwinnaar! 
 
De duisternis licht op door U. 

https://bijbel.eo.nl/bijbelse-achtergrond/de-offers/
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De duivel is door U verslagen. 
Dood waar is je macht, waar is je prikkel gebleven? 
Jezus leeft en ik zal leven! 
 
De schepping knielt in diepst ontzag. 
De hemel juicht voor onze Koning. 
En de machten van de hel weten Wie er regeert: 
Naam boven alle namen, Hoogste Heer. 
 
Naam boven alle namen. 
Naam boven alle namen. 
Naam boven alle namen. 

 

Gebed 

 

 Zingen Hemelhoog 216 Kroon Hem met gouden kroon  

   

Kroon Hem met gouden kroon, 

het Lam op Zijnen troon. 

Hoor, hoe het hemels loflied al, 

verwint in heerlijk schoon. 

Ontwaak, mijn ziel en zing 

van Hem, die voor u stierf. 

En prijs Hem in all’ eeuwigheên, 

die ’t heil voor u verwierf. 

 

Kroon Hem, der liefde Heer, 

aanschouw Hem hoe Hij leed. 

Zijn wonden tonen ’t gans heelal, 

wat Hij voor ’t mensdom deed. 

De eng’len aan Gods troon, 

all’ overheid en macht, 

zij buigen dienend zich ter neer, 

voor zulke wondermacht. 
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Kroon Hem, de Vredevorst, 

wiens macht eens heersen zal, 

van pool tot pool,van zee tot zee, 

’t klink’ over berg en dal. 

Als alles voor Hem buigt 

en vrede heerst alom, 

wordt d’aarde weer een paradijs. 

Kom, Here Jezus, kom. 

 

Zegen 


