
 

LITURGIE voor de dienst op zondag 7 maart 2021,  

9.30 uur, in de Dorpskerk te Maasdijk. 

3e Zondag van de 40 dagen – ‘Oculi’ 

   

 

VOORBEREIDING 

 

Inleidend orgelspel 

Mededelingen en afkondigingen 

Aanvangspsalm (staande): Ps. 25:7 en 10 

Stil gebed 

Bemoediging en Groet 

Aanvangstekst: ‘Ik houd mijn oog gericht op de HEER, hij bevrijdt mijn voeten uit het net.’ 

(Psalm 25,15) 

Zingen: Lied 562:1 en 2 ‘Alles wat over ons geschreven is’ 

 

Leefregel: Kolossenzen 3,13-17 
13Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer 
u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. 14En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die 
u tot een volmaakte eenheid maakt. 15Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want 
daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. 16Laat Christus’ 
woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met 
heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft. 
17Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt 
door hem. 
 

Kinderkerkjournaal: https://www.youtube.com/watch?v=qZDmj1J2vPc 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

Gebed bij de opening van het Woord 

Schriftlezing: Mattheüs 26,36-42 

In Getsemane 

36Vervolgens ging Jezus met zijn leerlingen naar een plek die Getsemane genoemd werd. Hij zei: 
‘Blijven jullie hier zitten, ik ga daar bidden.’ 37Hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeüs 
met zich mee. Toen hij zich bedroefd en angstig voelde worden, 38zei hij tegen hen: ‘Ik voel me 
dodelijk bedroefd; blijf hier met mij waken.’ 39Hij liep nog een stukje verder, knielde toen en 
bad diep voorovergebogen: ‘Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbijgaan! 
Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt.’ 40Hij liep terug naar de 
leerlingen en zag dat ze lagen te slapen. Hij zei tegen Petrus: ‘Konden jullie niet eens één uur 
met mij waken? 41Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen; de geest is wel 
gewillig, maar het lichaam is zwak.’ 42Voor de tweede maal liep hij van hen weg en bad: ‘Vader, 
als het niet mogelijk is dat deze beker aan mij voorbijgaat zonder dat ik eruit drink, laat het dan 
gebeuren zoals u het wilt.’  

Filmpje:  J. S. Bach - Matthäus Passion 31 –  ‘WAS MEIN GOTT WILL, DAS GSCHEH’ 

ALLZEIT’  

 
Vervolg Schriftlezing: Mattheüs 26,43-46 

43Toen hij terugkwam, zag hij dat ze weer sliepen, want ze waren door vermoeidheid 
overmand. 44Hij liet hen achter, liep opnieuw wat verder en bad voor de derde maal, met 
dezelfde woorden als daarvoor. 45Daarna voegde hij zich weer bij de leerlingen en zei: ‘Liggen 

https://www.youtube.com/watch?v=qZDmj1J2vPc


 

jullie daar nog steeds te slapen en te rusten? En dat terwijl het ogenblik nabij is waarop de 
Mensenzoon wordt uitgeleverd aan zondaars. 46Sta op, laten we gaan; kijk, hij die mij uitlevert, 
is al vlakbij.’ 

 
Zingen: Lied 899: 2 (=melodie ‘Was mein Gott will’) 
 
God is mijn troost en toeverlaat, 
Hij is mijn hoop, mijn leven. 
Al wat Hij wil, hoe het ook gaat, 
ik zal het niet weerstreven. 
Die mij altijd 
vertroost en leidt 
die elke haar geteld heeft. 
Die van nabij 
zolang reeds mij 
in liefde vergezeld heeft. 
 

Verkondiging 

Zingen: Lied 558:1 en 5 ‘Here, om uw bloedig zweet’     

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Slotzang: Lied 574:1 en 2 ‘Glorie zij U, Christus’ 

Wegzending en Zegen 

Zingen: Lied 416:4 ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’ 

Uitleidend orgelspel 

 

 


