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Zangdienst Petruskerk 19 maart 2023 

 

Thema: In tijd van lijden, verraden door een 
vriend 

 

Voor de dienst zingen wij ELB: 343: 1, 3, 4 
"Heer, onze God, hoe heerlijk is uw Naam" 
 
1. Heer, onze God, hoe heerlijk is uw Naam, 

 die U ons noemt door sterren, zon en maan. 
 Hemel en aarde spreken wijd en zijd, 

 tonen het wonder van uw heerlijkheid. 

 
3. U komt ons, Heer, in Christus tegemoet. 

 U geeft ons Heer, verlossing door zijn bloed. 
 U roept ons, mensen, in uw heerlijkheid: 

 leven om Jezus’ wil in eeuwigheid! 
 

4. Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn, 

 dat in ons zingt met eindeloos refrein. 
 Prijzend uw liefde, heffen wij het aan: 

 Heer, onze God, hoe heerlijk is uw Naam! 

 

Welkom en mededelingen ouderling van dienst 
 

ORDE VAN DE AVONDDIENST 
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Wij zingen staande ons intochtslied: NLB 
139b: 1, 2 "Heer, U doorgrond en kent mij" 
 

1 Heer, U doorgrondt en kent mij; 

mijn zitten en mijn staan 
en U kent mijn gedachten, 

mijn liggen en mijn gaan. 
De woorden van mijn mond, o Heer, 

die zijn voor U bekend 
en waar ik ook naar toe zou gaan, 

ik weet dat U daar bent. 

Heer, U bent altijd bij mij, 
U legt uw handen op mij 

en U bent voor mij en naast mij 
en om mij heen. 

Heer, U bent altijd bij mij, 
U legt uw handen op mij 

en U bent voor mij en naast mij 

en om mij heen, elke dag. 
 

2 Heer, U doorgrondt en kent mij, 
want in de moederschoot 

ben ik door U geweven; 
U bent oneindig groot. 

Ik dank U voor dit wonder, Heer, 
dat U mijn leven kent 

en wat er ook gebeuren zal, 
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dat U steeds bij mij bent. 
Heer, U bent altijd bij mij, 

U legt uw handen op mij 
en U bent voor mij en naast mij 

en om mij heen, elke dag. 
 

Votum en groet 

 
(Wij gaan zitten) 

 
Lied op de Beamer: 

Opwekking 706 "Zie hoe Jezus voor mij lijdt"   
 

Gebed 

 
Wij zingen NLB 562: 1 - 3  

"Ik wil mij gaan vertroosten" 
 

1 Ik wil mij gaan vertroosten 
in ’t lijden van mijn Heer, 

die zelf bedroefd ten dode 

terneerboog keer op keer 
en zocht in zijn ellende 

naar troost om voort te gaan, 
tot hem wil ik mij wenden – 

o Jesu, zie mij aan. 
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2 Hoe sloeg ik ooit uw woorden 
weerspannig in de wind, 

wilde niet zien of horen 
hoezeer ik werd bemind, 

mijn leven liep verloren, 
uw stem bracht mij tot staan, 

U bidt voor wie U hoonden – 

o Jesu, zie mij aan. 
 

3 Mijn Heer die om mijn zonden 
in doem en duisternis 

ontluisterd en geschonden 
aan ’t kruis gehangen is, 

al ben ik U onwaardig, 

mijn toevlucht is uw naam, 
mijn redder, mijn genade – 

o Jesu, zie mij aan. 
 

Schriftlezingen uit de NBV ‘21 
 

Wij lezen Psalm 41 vers 10 

  
Zelfs mijn beste vriend, die ik vertrouwde en die 
at van mijn brood, heeft zich tegen mij gekeerd. 
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en uit Joh 13 vers 18  
 

Ik doel niet op jullie allemaal. Ik weet wie Ik heb 
uitgekozen, maar wat in de Schrift staat moet in 
vervulling gaan: “Hij die at van mijn brood heeft 
zich tegen Mij gekeerd.”  
 

en uit Matt 26 vers 20 - 25  
 

Toen de avond was gevallen, lag Hij samen met 
de twaalf aan voor de maaltijd. Onder het eten 
zei Hij tegen hen: ‘Ik verzeker jullie: een van jul-
lie zal Mij uitleveren.’ Dit bedroefde hen zeer, en 
de een na de ander vroegen ze Hem: ‘Ik toch 
niet, Heer?’ Hij antwoordde: ‘Hij die tegelijk met 
Mij iets uit de schaal nam, die zal Mij uitleveren. 
De Mensenzoon zal heengaan zoals over Hem 
geschreven staat, maar wee de mens door wie 
de Mensenzoon uitgeleverd wordt: het zou beter 
voor hem zijn als hij nooit geboren was.’ Toen 
zei ook Judas, die Hem zou uitleveren: ‘Ik ben 
het toch niet, rabbi?’ Jezus antwoordde: ‘Jij zegt 
het’. 
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Wij zingen ELB 304: 1 - 4  
"Vader vol van vrees en schaamte" 

 
1. Vader, vol van vrees en schaamte 

 buigen wij voor U. 
 Heel uw werk, door ons vertreden, 

 klaagt ons, mensheid aan bij U. 

 
2. Heer ontferm U over ons 

 die schuldig voor U staan. 
 U bent onze God en Redder, 

 neem ons in uw liefde aan. 
 

3. Vader, in dit uur der waarheid 

 keren we’ ons tot U. 
 O, vergeef ons, Heer herstel ons, 

 maak ons hart en leven nieuw. 
 

4. Vul ons met uw heil'ge Geest, 
 geef vuur en kracht steeds weer. 

 Ieder zal uw macht aanschouwen, 

 dat wij uw Naam verhogen, Heer.  (2x) 
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Wij zingen ELB 203: 1 - 4  
"Genade zo oneindig groot" 

 
1. Genade, zo oneindig groot, 

 dat ik, die’t niet verdien, 
 het leven vond, want ik was dood 

 en blind, maar nu kan ’k zien. 

 
2. Genade, die mij heeft geleerd 

 te vrezen voor het kwaad. 
 Maar ook, als ik mij tot Hem keer, 

 dat God mij nooit verlaat. 
 

3. Want Jezus droeg mijn zondelast 

 en tranen aan het kruis. 
 Hij houdt mij door genade vast 

 en brengt mij veilig thuis. 
 

4. Als ik daar in zijn heerlijkheid 
 mag stralen als de zon, 

 dan prijs ik Hem in eeuwigheid 

 dat ik genade vond. 
 

 
Lied op de Beamer: Opwekking 657:  

"Zie het kruis" 
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Wij zingen Johannes de Heer 150/ ELB 299:  
1 - 3 "Welk een vriend is onze Jezus" 

 
1. Welk een vriend is onze Jezus,  

 die in onze plaats wil staan!  
 Welk een voorrecht, dat ik door Hem  

 altijd vrij tot God mag gaan.  

 Dikwijls derven wij veel vrede,  
 dikwijls drukt ons zonde neer,  

 juist omdat wij ’t al niet brengen  
 in ’t gebed tot onze Heer.  

 
2. Leidt de weg soms door verzoeking,  

 dat ons hart in ’t strijduur beeft,  

 gaan wij dan met al ons strijden,  
 tot Hem die verlossing geeft.  

 Kan een vriend ooit trouwer wezen  
 dan Hij, die ons lijden draagt?  

 Jezus biedt ons aan genezing;  
 Hij alleen is ’t, die ons schraagt.  

 

3. Zijn wij zwak, belast, beladen  
 en terneer gedrukt door zorg,  

 dierb’re Heiland, onze toevlucht 
 Gij zijt onze Hulp en Borg. 

 Als soms vrienden ons verlaten,  
 gaan wij biddend tot de Heer;  
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 In zijn armen zijn wij veilig,  
 Hij verlaat ons nimmermeer.  

 
Wij zingen NLB 248: 1 - 4  

"De dag door uwe gunst ontvangen" 
 

1 De dag, door uwe gunst ontvangen, 

is weer voorbij, de nacht genaakt; 
en dankbaar klinken onze zangen 

tot U, die ’t licht en ’t duister maakt. 
 

2 Die dan, als onze beden zwijgen, 
als hier het daglicht onderduikt, 

weer nieuwe zangen op doet stijgen, 

ginds waar de nieuwe dag ontluikt. 
 

3 Zodat de dank, U toegezonden, 
op aard nooit onderbroken wordt, 

maar steeds opnieuw door mensenmonden 
gezongen en gesproken wordt. 

 

4 Voorwaar de aarde zal getuigen 
van U, die thans en eeuwig zijt, 

tot al uw schepselen zich buigen 
voor uwe liefd´ en majesteit. 
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Dank en voorbede 
 

Aandacht voor 
collecte 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Wij zingen staande onze slotzang: Joh. De 
Heer 408 "Jezus, ga ons voor deze wereld 
door" (andere tekst dan in de bundel): 
 

Jezus, ga ons voor deze wereld door,  
en U volgend op uw schreden  

gaan wij moedig met U mede.  

Leid ons aan uw hand naar het vaderland. 
  

Valt de weg ons lang, zijn wij klein en bang,  

sterk ons, Heer, om zonder klagen  

achter U ons kruis te dragen.  
Waar Gij voor ons trad, is het rechte pad.  
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In de woestenij, Heer,  
blijf ons nabij met uw troost en  

met uw zegen tot aan 't eind van onze wegen.  
Leid ons op uw tijd in uw heerlijkheid. 

 
Heenzending en Zegen 

 

Wij zingen Opwekking 710  
"Gebed om zegen" 

 
Zegen mij op de weg die ik moet gaan, 

zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt, 

God, zegen mij alle dagen lang. 
 

Vader, maak mij tot een zegen, 
ga mij niet voorbij. 

Regen op mij met Uw geest Heer, 
Jezus kom tot mij, 

als de bron van leven, 
die ontspringt diep in mij. 

Breng een stroom van zegen, 

waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 
 

Zegen ons waar we in geloof voor leven, 

zegen ons waar we hoop en liefde geven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn, 

o God, zegen ons tot in eeuwigheid. 
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Vader maak ons tot een zegen, 
hier in de woestijn. 

Wachtend op Uw milde regen, 
om zelf een bron te zijn. 

Met een hart vol vrede, 
zijn wij zegenend nabij. 

Van Uw liefde delend, 

waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
 

Vader, maak mij tot een zegen, 
ga mij niet voorbij. 

Regen op mij met Uw geest Heer, 
Jezus kom tot mij, 

als de bron van leven, 

die ontspringt diep in mij. 
Breng een stroom van zegen, 

waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 
 

Met een hart vol vrede, 
zijn wij zegenend nabij, 

van Uw liefde delend, 

waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
 

0-0-0-0-0-0-0-0-0 
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15 

MEDEDELINGEN: 
 

Volgende week zondag, 26 maart 2023, 
is er om 9:30 uur een dienst, waarin 

Ds. Oosterwijk uit Enter zal voorgaan.  
 

———————————— 

—————————— 
——————- 

————- 
— 

- 
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