Witte Donderdag 9 april 2020 – NGK Amersfoort-Zuid – 19 uur (online)
Thema: Gods vaderhart gaat naar mensen uit!










Welkom
Collecte: 1. Nederlands Gereformeerde instelling Toerusting; 2. Projecto Living
Lied: Vaders Huis – Sela
Overdenking (Lucas 1:39-55)
Lied: Magnificat – Sela
Overdenking – vervolg (Lucas 22:39-44)
Gezamenlijk bidden van het Onze Vader
Lied: Via Dolorosa – Sela
Afsluiting

Vaders Huis
https://youtu.be/OETg6z-n7NE
Het vuur in mij is uitgedoofd
En ik mis U dag na dag
Heeft U mij niet zelf beloofd
Dat ik bij U schuilen mag
Waarom zou ik angstig zijn
Als het leven mij benauwd
In de storm bent U, O God
Vaste rots van mijn behoud
één ding vraag ik van U Heer
Waar mijn ziel zo naar verlangt
Is thuisgekomen in Uw Huis
Rustend aan Uw Vaderhart 2x
Dwars door alle moeite heen
Alle onrust diep in mij
Laat U mij Uw liefde zien
En bent U in de nood dichtbij
één ding vraag ik van U Heer
Waar mijn ziel zo naar verlangt
Is thuisgekomen in Uw Huis
Rustend aan Uw…
MAGNIFICAT
https://youtu.be/rN6HRrcDri8
Met heel mijn ziel prijs ik de Heer,
met al mijn adem dank ik God.
Hij dacht aan mij, richtte mij op.
De mensen prijzen mij gelukkig.

Maak groot de Heer prijs hem, heilig is zijn naam.
Maak groot de Heer prijs hem, heilig is zijn naam.
Barmhartig is Hij altijd weer,
voor wie hem volgen en hem dienen.
Hij heeft getoond hoe sterk Hij is;
hoogmoedigen heeft Hij verslagen.
Voor machtigen is er geen plaats;
Hij heeft hen van hun troon gestoten.
De kleine mensen maakt Hij groot;
Hij zet ze op een voetstuk neer.
De rijke mensen stuurt Hij weg,
met lege handen naar hun huis terug.
De hongerigen geeft Hij veel;
Hij overlaadt hen met het beste.
Hij neemt het op voor Israël,
komt alles na wat Hij hen heeft beloofd.
Bewijst zo zijn barmhartigheid,
zijn trouw en liefde tot in eeuwigheid.

VIA DOLOROSA
https://www.sela.nl/liederen/70/via-dolorosa.html
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.
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 schreeuwden: “Kruisigt Hem!”.
Zijn kruis werd een troon, zijn bloed wast ons schoon
en het stroomt door het hart van Jeruzalem.

