
 



Zingen voor de dienst: 
 
Jezus mijn Heiland ( Joh. de Heer 62 ) 
 

Jezus, mijn Heiland, groot is Uwe liefde! 

Gij kwaamt op aarde tot redding der wereld,  

om haar van zonden eeuwig te bevrijden,  

dank, Here Jezus! 

 

Jezus, mijn Heiland, groot is Uwe liefde! 

Gij gaaft Uw leven ten prijs onzer zielen:  

dies is geen vijand nu ooit meer te vrezen  

voor Uw verlosten. 

 

Jezus, mijn Heiland, leer ons U te kennen,  

leer ons te leven, te lijden, te wachten,  

om U voor eeuwig lof en eer te geven,  

U en de Vader. 
 
O kostbaar kruis, o wonder Gods ( Lied 578: 1, 2, 5 en 6 ) 
 

O kostbaar kruis, o wonder Gods, 
waaraan de prins der glorie stierf; 
ik wil om U zijn zonder trots, 
ik acht verlies wat ik verwierf. 
 
Bewaar mij dat ik roemen zou  
dan in mijns Heren Christi dood. 
Al wat ik anders noemen zou  
is niets bij dit mysterie groot. 
 
En door zijn dood en door zijn bloed 
is nu de wereld dood voor mij. 
Ik ben gestorven, maar voorgoed 
van heel de dode wereld vrij. 

 
De aarde zelf is veel te klein 
voor wie U waarlijk loven wil. 
Uw liefde is een groot geheim, 
zij vraagt geheel mijn hart en ziel. 

 
Koor: Psalm 122 
 
 
 
 

Beantwoording van de zegen: Amen, amen, amen ( Lied 415:3 )  
 

Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mededelingen: 
 

De volgende Welkomdienst zal D.V. worden gehouden  
op zondag 27 mei 2018. 
Voorganger zal dan zijn prof.dr. H.J. Selderhuis uit Hasselt.  
Organist is: Gerwin van der Plaats uit Kampen. 
 
Indien u het werk van het Comité Welkomdiensten wilt steunen,  
dan kunt u uw bijdrage overmaken op ons bankrekeningnummer 
NL56RABO 017.17.74.213 t.n.v. Comité Welkomdiensten Assen. 
 
Na afloop van deze dienst is er in de hal aan de Collardslaan 
gelegenheid om met ds. Stadens en/of comitéleden na te praten. 
 
Wij wensen u nog een goede zondagavond en hopelijk tot ziens  
op zondag 27 mei 2018.  
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Slotzang, staande: Kroon Hem met gouden kroon ( Joh. de Heer 722 ) 
 

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 om Gods troon; 
all' overheid en macht, 
zij buigen dienend zich ter neer 
voor zulke wond're pracht. 
 
Kroon Hem, de Vredevorst! 
Wiens macht eens heersen zal 
van pool tot pool, van zee tot zee; 
't klinke over berg en dal. 
Als alles voor Hem buigt 
en vrede heerst alom, 
wordt d'aarde weer een paradijs. 
Kom, Here Jezus, kom! 
 

Inleiding op de zegen: Zegen ons Algoede ( Lied 415:1 en 2 ) 
 

Zegen ons, Algoede, 
neem ons in uw hoede 
en verhef uw aangezicht 
over ons en geef ons licht. 
 
Stort, op onze bede, 
in ons hart uw vrede, 
en vervul ons met de kracht 
van uw Geest bij dag en nacht. 

 
Zegen 
  
  

Welkom 
 
Zingen, staande: Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here  

( Psalm 27: 1 en 4 ) 
 

Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here! 
Waar is het duister dat mij onheil baart? 
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren, 
in zijn bescherming ben ik wel bewaard! 
Of zich de boosheid tegen mij verbindt 
en op mij loert opdat zij mij verslindt, 
ik ken geen angst voor nood en overval: 
het is de Heer die mij behouden zal! 
 
Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde,  
zo spreek weer tot uw knecht en geef hem licht. 
Mijn hart zegt stil de liefelijke woorden  
die Gij eens zeide: ‘Zoek mijn aangezicht’. 
Uw aangezicht, ik wil het zoeken, Heer! 
Verberg het niet, beproef mij niet te zeer! 
Ik hoop geen heil dan Gij voor mij bewaart,  
ik smacht naar ’t uur dat Gij U openbaart! 

 
Stil gebed Votum en Groet 
 
Koor: Lenten Meditation 

Gij die treurt  
 

Gebed  
 
Schriftlezingen:  
 
Lucas 9: 1 - 9  
 

Hij riep de twaalf bij zich en gaf hun macht en gezag over alle 
demonen, en de kracht om ziekten te genezen. Daarna zond hij hen uit 
om het koninkrijk van God te verkondigen en zieken te genezen.  
Hij zei tegen hen: ‘Neem niets mee voor onderweg, geen stok,  
geen reistas, geen brood en geen geld, en ook geen extra kleren.  
Blijf in het huis waar je onderdak hebt gevonden tot je van daar weer 
verdergaat. Als ze jullie niet willen ontvangen, schud dan het stof van 
je voeten ten teken dat je niets meer met hen te maken wilt hebben.’ 
Ze gingen op weg en trokken van de ene plaats naar de andere,  
terwijl ze het goede nieuws verkondigden en overal zieken genazen. 
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Herodes, de tetrarch, hoorde wat er allemaal gebeurde en raakte  
in grote verwarring omdat sommigen zeiden dat Johannes uit de dood 
was opgestaan, terwijl anderen beweerden dat Elia was verschenen, 
en weer anderen dat een van de oude profeten was opgestaan. 
Herodes zei: ‘Johannes heb ik laten onthoofden; wie is dan degene 
over wie ik dergelijke dingen hoor?’ Hij zocht naar een gelegenheid om 
hem te ontmoeten. 

 
Lucas 23: 1- 12  
 

 Ze stonden allen op en leidden hem voor aan Pilatus. 
Daar brachten ze de volgende beschuldigingen tegen hem in:  
‘We hebben vastgesteld dat deze man ons volk van het rechte pad 
afbrengt en de mensen ervan weerhoudt belastingen aan de keizer  
te betalen en dat hij van zichzelf zegt de messiaanse koning te zijn.’ 
Pilatus vroeg hem: ‘Bent u de koning van de Joden?’ Jezus 
antwoordde: ‘U zegt het.’ Daarop zei Pilatus tegen de hogepriesters  
en de samengeschoolde menigte: ‘Ik vind niets waaraan deze man 
schuldig is.’ Maar ze bleven hardnekkig beweren: ‘In heel Judea ruit hij 
met zijn onderricht het volk op, van Galilea tot hier!’ Toen Pilatus  
dit hoorde, vroeg hij aan Jezus of hij uit Galilea kwam, en toen hij 
besefte dat hij onder Herodes’ gezag viel, stuurde hij hem naar 
Herodes, die op dat moment in Jeruzalem verbleef. 
Herodes was bijzonder blij toen hij Jezus zag, want hij wilde hem al 
heel lang ontmoeten omdat hij veel over hem gehoord had.  
Bovendien hoopte hij hem een wonder te zien doen. Hij ondervroeg 
hem uitvoerig, maar Jezus antwoordde hem niet één keer.  
De hogepriesters en de schriftgeleerden die erbij stonden, brachten 
zware beschuldigingen tegen hem in. Hierop begonnen Herodes en 
zijn soldaten Jezus te honen, en ze dreven de spot met hem door  
hem een pronkgewaad om te hangen.  
Zo stuurde hij hem terug naar Pilatus.  
Op die dag werden Herodes en Pilatus vrienden, terwijl ze altijd 
elkaars vijanden waren geweest. 

 
Koor: Via Dolorosa 
 De reis van je leven  
 
Samenzang: Heer wij komen voor uw troon ( Joh. de Heer 253 ) 
 

Heer, wij komen voor Uw troon,  
danken U voor Uwen Zoon,  
voor Zijn dood aan ’t harde kruis. 
Brengt ons, Heer, in ’t Vaderhuis! 
 
 

Heer, wij knielen voor U neer,  
danken U als onze Heer,  
voor Uw schepping, voor Uw kracht. 
Geef dat liefde wordt betracht. 
 
Heer, wij buigen voor Uw troon  
ondanks spot en ondanks hoon. 
Komen wij tot U, o Heer,  
geeft Gij ons het leven weer. 
 
Vader, Zoon en Heil’ge Geest,  
U bent altijd hier geweest. 
Geef ons redding, geef ons kracht,  
zoals U het kruis volbracht. 

 
Verkondiging: ”Bent u ook zo nieuwsgierig?” 
 
Na meditatief orgelspel zingen:  

Halleluja lof zij het Lam ( Gezang 259, liedboek ’73 ) 
 

Halleluja! Lof zij het Lam, 
die onze zonden op zich nam, 
wiens bloed ons heeft geheiligd; 
die dood geweest is, - en Hij leeft; 
die 't volk, dat Hij ontzondigd heeft, 
in eeuwigheid beveiligt! 
 
Aanbidt de Vader in het woord! 
Aanbidt de Zoon, aan 't kruis doorboord! 
Aanbidt de Geest uit beiden! 
Van zijn gemeenschap, zijn gena, 
zijn liefd' en trouw, halleluja, 
zal ons geen schepsel scheiden. 

 
 
Dankgebed 
 
Koor: Verblind 
 Voor mij 
 
Collecte 

Er is één collecte voor de instandhouding van de Welkomdiensten.  
 
 

 
 

4 5 


