
EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT 
Liturgie voor de eredienst van zondag 19 maart 2023 

LAETARE - 4e Lijdenszondag- Verheugt u met Jeruzalem (Jes.66:10) 
Van harte welkom in de Jeruëlkapel 

 
 
Orgelspel en aansteken Paaskaars    
 
VOORSAMENZANG (146 a) 
Christian hearts, in love united, seek alone in 
Jesus rest; has he not your love excited? Then let 
love inspire each breast. Members – on our Head 
depending, lights – reflecting him our sun, 
brethren – his commands attending, we in Him, 
our Lord, are one. 
 

Wil ons zo tezaam verbinden als Gij met de Vader 
zijt, dat niet één van uw beminden eenzaam 
meer zijn dagen slijt. Mogen wij, die naar U 
heten, van uw licht de weerglans zijn, dan eerst 
zal de wereld weten, dat wij uwe jongren zijn. 
 

WELKOM & DAGTEKSTEN    
 

SAMENZANG – Welkomstlied 
It's a welcome here (2x) It's a Christian welcome 
here. It's a welcome here (2×) It's a Christian 
welcome here. We want everybody to be happy 
We want everybody to be glad 
We want everybody to be happy in the Lord and 
we don't want anybody sad.                                                                                                                          

Wij gaan staan 

VOTUM EN GROET                                               
L. Onze hulp is in de naam van de Here, 
G. Die hemel en aarde gemaakt heeft, 
L. die niet laat varen de werken van zijn handen 
G. En Die trouw houdt tot in eeuwigheid, 
L. Genade zij u en vrede, van God onze Vader, en 
van de Heer, Jezus Christus, door de Geest die 
ons aanvuurt in geloof, hoop en liefde.        
G.zingt: Genade groot, dat Hij mij kocht uit 
duisternis en nood. Hij vond mij waar ik Hem niet 
zocht, genade eind’loos groot.  

Gemeente gaat zitten 

MOMENT VOOR DE KINDEREN  
We zingen Ja God is goed in (NL, Eng, Swahili en 
Surinaams) 
                                                                                                                                                  

 
SAMENZANG  
Welk een vriend is onze Jezus, die in onze plaats 
wil staan! Welk een voorrecht, dat ik door Hem 
altijd vrij tot God mag gaan. Dikwijls derven wij 
veel vrede, dikwijls drukt ons zonde neer, juist 
omdat wij ’t al niet brengen in ’t gebed tot onze 
Heer. 
 

(Swahili) 
Ukijaribiwa sana ukiona mashaka,  
usihangaike sana, usikome kumwomba. 
Yeye ni mwema kabisa wa kutuhurumia, 
atujua: Tu wanyonge; husikia kuomba. 
 

Are we weak and heavy-laden, Cumbered with a 
load of care? Precious Savior, still our refuge— 
Take it to the Lord in prayer; Do thy friends 
despise, forsake thee? take it to the Lord in 
prayer; In His arms He’ll take and shield thee, 
Thou wilt find a solace there. 
 
PREEKTEKST John 6:48-51 
 I am the bread of life.  Your ancestors ate the 
manna in the wilderness, yet they died. But here 
is the bread that comes down from 
heaven, which anyone may eat and not die.  I am 
the living bread that came down from 
heaven. Whoever eats this bread will live forever. 
This bread is my flesh, which I will give for the life 
of the world.” 
 

 
SAMENZANG (Mel 204) 
Jezus is het Brood des levens! 
Uit den hemel neergedaald, 
Schenkt Hij krachten, geeft Hij vreugde, 
Waar geen and’re vreugd bij haalt. 
 

Jezus is de Bron, die water 
Aan het dorstend harte schenkt; 
Wie aan Hem om laaf’nis smeken, 
Heeft Hij immer mild gedrenkt. 
 

Jezus is de Rots der eeuwen, 
Die geen wank’ling vreest noch val, 
En, wat hier bezwijk’, Gods kind’ren 
Tot een Toevlucht wezen zal 



 

GEBED – OVERDENKING – ORGELSPEL 
 

SAMENZANG (I surrender all) 
Jezus, alles geef ik over; heel mijn leven wil ik 
kwijt. Dag aan dag wil ik U volgen, van U houden 
voor altijd. 
 

REFREIN: Alles leg ik neer, aan Uw voeten, Heer. 
U alleen bent mijn Verlosser, alles geef ik, Heer. 
 

Jezus, alles geef ik over; ik buig nederig voor U.  
Aardse vreugde laat ik achter. Jezus, help mij, 
help mij nu. REFREIN: 
 

Jezus, alles geef ik over; vul mijn hart en maak mij 
rein. Schenk uw Geest en laat mij merken dat U 
ook van mij wilt zijn. REFREIN: 
 
LIED voor de Jarigen  
Er komen stromen van zegen 
dat heeft Gods woord ons beloofd. 
Stromen verkwikkend als regen, 
vloeien tot elk die gelooft. 
Stromen van zegen komen als plasregens neer. 
Nu vallen drupp'len reeds neder, 
zend ons die stromen, o Heer. 
 
OFFERANDE  
SAMENZANG (W141) 
Wansani de fanowdu tru fu wi mofinawan. 
Fu kon wan reti eigendom fu wi bun Yepiman. 
Dan no wan sani kan prati  / wi nanga En, dan wi 
sa si. / En luku wi tumusi bun, En de wan bun 
Patron. 
 
’t Is the most blest and needful part to have in 
Christ a share / and to commit our way an heart  
unto His faithful care. / This done, our steps are 
safe and sure / our hearts’ desires are redered 
pure. And naught can pluck us from His hand 
Which leads us to the end. 
 
DANK- EN VOORBEDEN  - ONZE VADER  
 
WOORD voor de WEEK  
Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, 
blijft hij alleen, maar als hij sterft, draagt hij veel 
vrucht. (Joh.12:24) 
 
 

SAMENZANG 
Guide me, O thou great redeemer,                           
pilgrim through this barren land;                                     
I’m weak, but thou art mighty,                                  
hold me with thy powerful hand.                            
Bread of heaven, bread of heaven.                           
Feed me till I want no more;                                    
feed me till I want no more. 
 
ZEGEN 
 
SAMENZANG                                                         
Leid mij, Heer, o machtig Heiland 
Door dit leven aan Uw hand 
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig 
Wees mijn Gids in 't barre land 
Gij mijn Sterkte, Gij mijn Leider 
Vul mij met Uw Geest steeds meer 
Vul mij met Uw Geest steeds meer.                                 
 

 

EEN GEZEGENDE WEEK ONDER DE HOEDE 
VAN DE HEER 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Dank voor uw offergave vorige week: 
€ 441,10 (in de kerk en digitaal) 
 
Offerande vandaag: 
1e Eigen gemeente  
2e  Diaconessehuis Suriname  
3e Kerkgebouw 
 
 
 

 

Overmaken kan door de 
QR-code te scannen. 
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