Dinsdag 7 april

Aan alle (oudere) bewoners van Everdingen.
Omdat we in deze tijd elkaar niet kunnen en mogen ontmoeten
hebben we, in afstemming met Samen Ouder, gezocht naar een
alternatief voor de ouderenmiddag die we in de 40-dagentijd gewend
waren te houden.
Dinsdag 7 april is er om 14:00 uur een uitzending via de kerktelefoon
voor degene die daarop aangesloten zijn. Voor wie dat niet heeft,
staat de uitzending vanaf 16:00 uur klaar via de website van:
https://hervormdeverdingen.nl/ouderenmiddag/ of via
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11131 daar vind u een hele rij
met data en dan klikt u op de datum van 7 april 14:00 uur en
vervolgens klikt u op kijken, dan heeft u beeld en geluid.
Wij hopen op deze manier toch een soort van ontmoeting te hebben
waarin we elkaar mogen bemoedigen in deze tijd van onrust,
eenzaamheid en zorgen.
Uit het boek Jezus van Max Lucado lezen we een paar gedeeltes
voor, met daartussen door liederen gespeeld op het orgel of piano. De
liedteksten vind u in dit boekje zodat u ze kan meelezen of
meezingen.

Tekst: JEZUS, Hij verliet de Timmermanszaak
Lied:
Hij kwam bij ons heel gewoon,
de Zoon van God als
mensenzoon.
Hij diende ons als een knecht
en heeft zijn leven afgelegd.
refrein:
Zie onze God, de Koningknecht,
Hij heeft zijn leven afgelegd.
Zijn voor beeld roept om te
dienen ied’re dag,
gedragen door zijn liefd’en
kracht

Zie je de wonden zo diep.
De hand die aard’ en hemel
schiep,
vergaf de hand die Hem sloeg
De Man, die onze zonden droeg.
refrein:
Zie onze God, de Koningknecht,
Hij heeft zijn leven afgelegd.
Zijn voor beeld roept om te
dienen ied’re dag,
gedragen door zijn liefd’en
kracht

En in de tuin van de pijn
verkoos Hij als een lam te zijn,
verscheurd door angst en
verdriet
maar toch zei Hij : “Uw wil
geschied”.
refrein:
Zie onze God, de Koningknecht,
Hij heeft zijn leven afgelegd.
Zijn voor beeld roept om te
dienen ied’re dag,
gedragen door zijn liefd’en
kracht

Wij willen worden als Hij.
Elkanders lasten dragen wij.
Wie is er need’rig en klein?
Die zal bij ons de grootste zijn.
refrein:
Zie onze God, de Koningknecht,
Hij heeft zijn leven afgelegd.
Zijn voor beeld roept om te
dienen ied’re dag,
gedragen door zijn liefd’en
kracht

Lied
Er is een Verlosser, Jezus, Zoon van God.
Kostbaar Lam van God , Messias, heilig God is Hij.
Jezus, mijn Verlosser, niemand is aan U gelijk.
Kostbaar Lam van God, Messias, maakt van zonden vrij.
Dank U o mijn Vader, U gaf uw eigen Zoon,
uw Geest als hulp voor ons totdat het werk op aarde is gedaan.

Tekst: JEZUS het lijden van zijn gebroken hart.
Lied:
’t Is middernacht en in de hof,
buigt tot de dood bedroefd, in
’t stof
de Levensvorst ; in zijn gebeen
door worstelt Hij zijn strijd
alleen.

’t Is middernacht, maar Jezus
waakt,
en ’t zielelijden , dat Hij
smaakt,
bant uit zijn hart de bede niet:
“Mijn Vader, dat uw wil
geschied”.

’t Is middernacht en ‘t Vaderhart
sterkt en verstaat de Man van smart,
die ’t enig lijden, dat Hij torst
ten eind doorstrijdt als Levensvorst.

Gedicht: Overgave (Frits Deubel)
Je kunt om alles angstig zijn,
je telkens zorgen maken
Hoe zal het morgen met jou
gaan
en mag je nog ontwaken?
Wie zegt dat een ziekte niet
Bij jou zal binnendringen
En is er in je leven iets
Waarvan je nog kunt zingen?
Je kunt om alles angstig zijn,
maar ook God laten werken!
Probeer het eens met een gebed
of Hij je ziel kan sterken
Hij laat beslist geen bidder staan,
hoe hoog de nood zal stijgen.
Roep Hem maar aan en echt, je zult
uiteind’lijk rust verkrijgen.

Je kunt om alles angstig zijn,
om jong te overlijden.
Vanwaar toch dat beklemd
gevoel
om ’n leven vol van strijden?
Wie helpt jou nog in al je pijn?
bij wie kan je nog schuilen
en waarom is je levensweg
Een pad vol diepe kuilen?

Lied:
Ik heb de vaste grond
gevonden,
waarin mijn anker eeuwig hecht:
de dood van Christus voor de
zonden,
van eeuwigheid als grond
gelegd.
Die grond zal onverwrikt
bestaan,
als aard’ en hemel ondergaan.

Daarop wil ik gelovig bouwen,
getroost, wat mij ook
wedervaart;
mij aan Gods vaderhart
vertrouwen,
wanneer mijn zonde mij
bezwaart.
Steeds vind ik daar opnieuw
bereid
oneindige barmhartigheid.

Tekst: JEZUS voor Pilatus; het beruchtste proces in de
geschiedenis!

Lied:
Geef vrede, Heer, geef vrede, de wereld wil slechts strijd.
Al wordt het recht beleden, de sterkste wint het pleit.
Het onrecht heerst op aarde, de leugen triomfeert,
ontluistert elke waarde, o red ons, sterke Heer.

Geef vrede, Heer geef vrede, de aarde wacht zo lang,
er wordt zoveel geleden, de mensen zijn zo bang,
de toekomst is zo duister en ons geloof zo klein;
O Jezus Christus luister en laat ons niet alleen!

Geef vrede, Heer geef vrede, Gij die de vrede zijt,
die voor ons hebt geleden, gestreden onze strijd,
opdat wij zouden leven, bevrijd van angst en pijn,
de mensen blijdschap geven en vredestichters zijn.

Lied: Via Dolorosa
Langs de Via Dolorosa in Jeruzalem die dag, verdrongen zich de
mensen in de straat.
Daar staarden ze Hem na: de man die sterven moest op Golgotha.
refrein:
Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg,
ging de Christus, onze Koning, als een lam.
Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart, is Hij gegaan,
langs de Via Dolorosa, heel de weg, naar Golgotha.
Er kwam bloed uit al zijn wonden, uit de striemen op zijn rug,
uit de kroon van doornen om zijn hoofd geklemd.
En Hij droeg met elke stap de hoon van hen die riepen: “ Kruisigt
Hem!”
refrein:
Zij kruis werd een troon, zijn bloed wast ons schoon
en het stroomt door het hart van Jeruzalem.
refrein:

Tekst: HET KRUIS
Jezus stierf niet door het toedoen van soldaten of door het
schreeuwen van de menigte.
Het was zijn toewijding aan ons die Hem het leven kostte!
Het is ongelofelijk maar waar!
God deed wat wij niet zouden durven dromen,
Hij deed wat wij ons niet konden voorstellen.
Hij werd een mens, opdat wij Hem konden vertrouwen.
Hij maakte zich tot offer, op dat wij Hem konden kennen.
EN Hij overwon de dood, opdat wij Hem konden volgen.

Gebed

Lied:
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen, daald” een engel af,
heeft de steen genomen van ’t verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Samen Ouder, de ouderencommissie en de kerkenraad van de Herv.
Gemeente Everdingen wenst u, ondanks deze moeilijke tijd, goede
Paasdagen toe.

“Hoop is een lichtje in je hart dat vandaag moed geeft en
morgen kracht”

“Jezus is een meester in het vernieuwen van hoop voor de
ziel.”

