Psalm 118: 12

Psalm 118: 12

12 Dit is de dag, de roem der dagen,
Dien Isrels God geheiligd heeft.
Laat ons verheugd, van zorg ontslagen,
Hem roemen, die ons blijdschap geeft.
…

Och Heer', geef thans Uw zegeningen;
Och Heer', geef heil op dezen dag;
Och, dat men op deez' eerstelingen
Een rijken oogst van voorspoed zag.
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Gezang 32: 1

Gezang 32: 1

1 O hoofd, bedekt met wonden,
belaân met smart en hoon,
o hoofd, ten spot ombonden
met ene doornenkroon,
…

eertijds gekroond met stralen
van meer dan aardse gloed,
waarlangs nu drupp'len dalen:
'k breng zeeg'nend U mijn groet!
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Schriftlezing Psalm 22: 1 t/m 6

Schriftlezing Psalm 22: 1 t/m 6

1 Voor de koorleider. Op de wijze van: De
hinde van de dageraad. Een psalm van
David. 2 Mijn God, mijn God, waarom
hebt Gij mij verlaten, verre zijnde van mijn
verlossing, bij de woorden van mijn
jammerklacht?

3 Mijn God, ik roep des daags, en Gij
antwoordt niet, en des nachts, en ik kom
niet tot stilte.
4 Nochtans zijt Gij de Heilige, die troont
op de lofzangen Israëls.
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Schriftlezing Psalm 22: 1 t/m 6

Schriftlezing Mattheüs 26: 30 t/m 35

5 Op U hebben onze vaderen vertrouwd,
zij hebben vertrouwd, en Gij deedt hen
ontkomen;
6 tot U hebben zij geroepen en zij werden
gered, op U hebben zij vertrouwd en zij
zijn niet beschaamd.

30 En na de lofzang gezongen te hebben
vertrokken zij naar de Olijfberg.
31 Toen zeide Jezus tot hen: Gij zult allen
aan Mij aanstoot nemen in deze nacht.
Want er staat geschreven: Ik zal de herder
slaan en de schapen der kudde zullen
verstrooid worden.
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Schriftlezing Mattheüs 26: 30 t/m 35

Schriftlezing Mattheüs 26: 30 t/m 35

32 Doch nadat Ik zal zijn opgewekt, zal Ik
u voorgaan naar Galilea. 33 Petrus
antwoordde en zeide tot Hem: Al zouden
allen aanstoot aan U nemen, ik nooit! 34
Jezus zeide tot hem: Voorwaar, Ik zeg u, in
deze nacht, eer de haan kraait, zult gij Mij
driemaal verloochenen.

35 Petrus zeide tot Hem: Zelfs al moest ik
met U sterven, ik zal U voorzeker niet
verloochenen. Zo spraken ook al de
discipelen.
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JdH lied 94

JdH lied 94

1 Heer. ik kom tot U,
hoor naar mijn gebed.
Vergeef mijn zonden nu
en reinig mijn hart.
>>>

2 Met Uw liefde, Heer,
kom mij tegemoet,
nu ik mij tot U keer,
en maak alles goed.
>>>
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JdH lied 94

JdH lied 94

3 Zie mij voor U staan,
zondig en onrein.
O, Jezus raak mij aan,
van U wil ik zijn.
>>>

4 Jezus op Uw woord,
vestig ik mijn hoop.
U leeft en U verhoort
mijn bede tot U.
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Gezang 42: 3 en 4

JdH lied 187: 1 en 3

3 Zeg mij, waarom men U aldus gehoond
heeft,
U dus, mijn vorst, gescepterd en gekroond
heeft!
Om voor mijn schuld verzoening te
verwerven,
moest Gij dus sterven?
>>>

1 O God, Die mij hebt vrijgekocht,
En door Uw bloed gered,
Die, wat de duivel ook vermocht,
Mij voortleidt, tred voor tred;
…
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JdH lied 187: 1 en 3

JdH lied 187: 1 en 3

Die trouw mij voorgaat op de weg,
Al is mijn pad ook ruw.
O, wijs mij steeds de rechte weg,
Maak mij een beeld van U.
>>>

Refrein
Maak mij een beeld van U,
Maak mij een beeld van U,
Zo vol van ootmoed, liefd' en trouw,
Maak mij een beeld van U
>>>
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JdH lied 187: 1 en 3

JdH lied 187: 1 en 3

3 Ja Heer, hervorm mij naar Uw beeld,
't Is al wat mij bekoort;
Gedoog niet, dat de zonde leeft
In 't hart dat U behoort.
…

Blijf met Uw liefde zo nabij,
Dat ik de zonde schuw';
Dat steeds Uw wil de mijne zij,
Maak mij een beeld van U.
>>>
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JdH lied 187: 1 en 3

Refrein
Maak mij een beeld van U,
Maak mij een beeld van U,
Zo vol van ootmoed, liefd' en trouw,
Maak mij een beeld van U
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