Orde van dienst , Boelenslaan, 28 maart 2021, 10.00 uur , Heilig Avondmaal
Thema: De Leeuw en het Lam!
Voor de dienst: Opw. 682
U, de Leeuw van Juda en Gods offerlam,
dat verhoogd in de hemel voor eeuwig heersen zal,
komt terug op die dag,waar de aarde op wacht
en dan brengt U de volkeren samen.
En het oog van de wereld zal dan zijn gericht
op de Mensenzoon,Die wijs en rechtvaardig
in liefde regeert op zijn Vaders troon.
Refr.:En de hemel roept uit: Eer het Lam,
Dat de zonde der wereld op zich nam.
En de aarde die juicht:U regeert
als de koning der koningen,Eeuwige God.
Met een tweesnijdend zwaarden een schild in de hand
Is ons hart vol van vuur,dat onuitblusbaar brandt.
'T was uit liefde, dat Jezus als Lam werd geslacht
en nu brengt Hij de volkeren samen.
Heel de wereld moet horen,dat Hij werd gekruisigd,
de Mensenzoon,afgedaald in de hel,
toch verheven als Heer op zijn Vaders troon.
Refr.:En de hemel roept uit: Eer het Lam...

Welkom en mededelingen
Intochtslied: Ps. 68: 7
God zij geprezen met ontzag.
Hij draagt ons leven dag aan dag,
zijn naam is onze vrede.
Hij is het die ons heeft gered,
die ons in ruimte heeft gezet
en leidt met vaste schreden.
Hij die het licht roept in de nacht,
Hij heeft ons heil teweeggebracht,
dat wordt ons niet ontnomen.
Hij droeg ons door de diepte heen,
de Here Here doet alleen
ons aan de dood ontkomen.

Stil Gebed
Votum en Groet
Verootmoedigingsgebed : 1e deel formulier
Zingen: Lied 302: 1 Elb
Heer, ik kom tot U, hoor naar mijn gebed.
Vergeef mijn zonden nu en reinig mijn hart.

Genadeverkondiging Jes. 53: 1 t/m 6
Zingen: Gez. 177: 2,6
'k Zie U, God zelf, in eeuwigheid geprezen,
tot in de dood als mens gehoorzaam wezen,
in onze plaats gemarteld en geslagen,
de zonde dragen.
Daar Ge U voor mij hebt in de dood gegeven,
hoe zou ik naar mijn eigen wil nog leven?
Zou ik aan U voor zulk een bitter lijden
mijn hart niet wijden?

Wetslezing
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing : Joh. 19: 1 t/m 16 (HSV)
Zingen: Lied 415 Joh. de Heer
Is dat, is dat mijn Koning?
Dat aller vaad'ren wens?
Is dat, is dat zijn kroning?
Zie, zie, aanschouw den mens!
Moet Hij dat spotkleed dragen
dat riet, die doornenkroon?
Lijdt hij dien smaad, die slagen?
Hij, God, uw eigen zoon?
Ja, ik kost hem die slagen,
die smarten en dien hoon;
ik doe dat kleed hem dragen,
dat riet, die doornenkroon
Ik sloeg hem al die wonden,
voor mij moet hij daar staan,
ik deed door mijne zonden
Hem al die jamm'ren aan
O Jezus! man van smarten,
Gij aller vaad'ren wens,
herinner aller harten
't aandoenlijk: 'Zie, de mens!'
Laat mij toch nooit vergeten
die kroon, dat kleed, dat riet;
dit troostte mijn geweten;
't is al voor mij geschied!

Tekst: Opb. 5: 5b,6a
Verkondiging

Zingen: Lied 125: 1,3 Elb
Geprezen zij de Heer,
die eeuwig leeft.
Die vol ontferming ieder troost
en alle schuld vergeeft.
Die heel het aards gebeuren,
vast in handen heeft.
Refr.:Hem zij de glorie,
want Hij die overwon,
zal nooit verlaten wat,
Zijn hand begon.
Halleluja, geprezen zij het Lam,
dat de schuld der wereld,
op zich nam.
Hij doet ons dankbaar,
schouwen in het licht,
dat uitstraalt van het kruis,
dat eens voor ons werd opgericht.
En voor ons oog verrijst,
een heerlijk vergezicht.
Refr.:Hem zij de glorie,

Lezen formulier
Geloofsbelijdenis (lezen)
Zingen: Gez. 358: 2
Gij hebt mij, Heer, geroepen aan uw dis,
het heilig feest van uw gedachtenis;
schenk mij uw Geest, opdat ik U ontmoet
in 't teken van uw lichaam en uw bloed.

Brood en Wijn
Zingen: Gez. 358: 5
Nu ik mijn hand strek naar 't gebroken brood
en neem de beker, die Gij zelf mij boodt,
hoe komt Gij met uw goedheid mij nabij;
berg me in uw liefde, Heer, en zegen mij.

Rest formulier
Dankgebed en voorbeden
Wijzen op collecte bij de uitgang
Slotlied: Gez. 317: 1,2
Halleluja, 't loflied rijze
Hem, die onze banden slaakt!

Hem, die ons zijn naam ten prijze
koningen en priesters maakt;
Hem, die redt uit alle noden,
die, waarachtig en getrouw,
vastheid geeft aan 't Godsgebouw,
Hem, de eerst'ling uit de doden,
Hem, de Koning van 't heelal,
wien 't heelal eens eren zal!
Amen, Jezus Christus, amen!
Ja, Gij zult in 't groot heelal
't rijk der duisternis beschamen,
tot het niet meer wezen zal.
Woon, o Heiland, in ons midden!
Onder uwe heerschappij
zijn wij zalig, zijn wij vrij.
Leer ons strijden, leer ons bidden!
Amen, heerlijkheid en macht
worde U eeuwig toegebracht!

Zegen
Amen: Gez. 456: 3

