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Liturgie Centrumkerk Geldermalsen 19 maart 2023 (10:00 uur) 
 
Aanvangslied: Psalm 118: 1 en 5 
 
1)    Laat ieder 's Heren goedheid prijzen, 

 
zijn liefde duurt in eeuwigheid. 

 
Laat, Israël, uw lofzang rijzen; 

 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 

 
Dit zij het lied der priesterkoren; 

 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 

 
Gij, die den Heer vreest, laat het horen; 

 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 

 
5)    De Heer is mij tot hulp en sterkte, 

 
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. 

 
Hij is het, die mijn heil bewerkte. 

 
Ik loof den Heer mijn leven lang. 

 
Hoort in hun kamp Gods knechten zingen 

 
nu Hij de zege heeft gebracht; 

 
Gods rechterhand doet grote dingen, 

 
Gods rechterhand heeft grote kracht! 

 
Stil gebed, bemoediging en groet 
 
Gebed voor verootmoediging 
 
Zingen: Evangelische Liedbundel 374 
 
O, Heer mijn God, 
wanneer ik in verwondering 
de wereld zie die U hebt voortgebracht. 
Het sterrenlicht, 
het rollen van de donder, 
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht. 
 
Refrein: 
Dan zingt mijn ziel ) 
tot U, o Heer mijn God:     ) 2x 
hoe groot zijt Gij,         ) 
hoe groot zijt Gij!         ) 
 
Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen 
tot in de dood gegaan is als een Lam, 
sta ik verbaasd, 
dat Hij mijn schuld wou dragen 
en aan het kruis mijn zonde op zich nam. 
 
Refrein 
 
Als Christus komt 
met majesteit en luister, 
brengt Hij mij thuis, 
hoe heerlijk zal dat zijn. 
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen 
en zingt mijn ziel: 
o Heer, hoe groot zijt Gij! 
 
Refrein 
 
Gebod des Heren en genadeverkondiging  
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Zingen: Jezus is… (kinderlied) 
 
Inleiding voor de kinderen 

Gebed  
 
Bijbellezing – Mattheus 27: 11-26 (NBV)   
 
Zingen: Lied 575: 1 en 5 
 
1)    Jezus, leven van ons leven, 

 
Jezus, dood van onze dood, 

 
Gij hebt U voor ons gegeven, 

 
Gij neemt op U angst en nood, 

 
Gij moet sterven aan uw lijden 

 
om ons leven te bevrijden. 

 
Duizend, duizendmaal, o Heer, 

 
zij U daarvoor dank en eer. 

 
5)    Koning tot een spot getekend 

 
met een riet en doornenkroon, 

 
bij de moordenaars gerekend 

 
overstelpt met smaad en hoon, 

 
opdat naar uw welbehagen 

 
wij de kroon der ere dragen. 

 
Duizend, duizenmaal, o Heer, 

 
zij U daarvoor dank en eer. 

 
Verkondiging   
 
Meditatief orgelspel 
 

Zingen: Opwekking 599 
 

Nog voordat je bestond, 
kende Hij je naam. 
Hij zag je elk moment 
en telde elke traan. 
Omdat Hij van je hield, 
gaf Hij zijn eigen Zoon. 
Hij wacht alleen nog maar 
totdat je komt. 
 

En wat je ook doet, 
zijn liefde blijft bestaan. 
Ook niets wat jij ooit deed, 
verandert daar iets aan. 
Omdat Hij van je houdt, 
gaf Hij zijn eigen Zoon. 
En nu is alles klaar 
wanneer jij komt. 
 
Refrein: 
Kom tot de Vader, 
kom zoals je bent. 
Heel je hart, al je pijn 
is bij Hem bekend. 
De liefde die Hij geeft, 
de woorden die Hij spreekt. 
Daarmee is alles klaar, 
wanneer jij komt. 
 
En wat je nu ook doet... 
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Refrein (2x) 
 
De liefde die Hij geeft, 
de woorden die Hij spreekt. 
Hij wacht alleen nog maar 
totdat je komt. 
 
Dienst der Gebeden 
 
De kinderen komen terug in de dienst 
 
Collecten 
 
Slotlied: Lied 705: 1 en 2 
 
1)    Ere zij aan God, de Vader, 

 
ere zij aan God, de Zoon, 

 
eer de Heil'ge Geest, de Trooster, 

 
de Drieëen'ge in zijn troon. 

 
Halleluja, halleluja, 

 
de Drieëen'ge in zijn troon! 

 
2)    Ere zij aan Hem, wiens liefde 

 
ons van alle smet bevrijdt, 

 
eer zij Hem die ons gekroond heeft, 

 
koningen in heerlijkheid. 

 
Halleluja, halleluja, 

 
ere zij het Lam gewijd. 

 
Zegen 
 
De gemeente zing driemaal: “Amen.” 


