
 

 

PROJECTLIED PAASPROJECT 2016 Protestantse Gemeente te Menaam 

 

“JEZUS IS LIEFDE. LIEFDE IS…” 

 

melodie: “Als je geen liefde hebt voor elkaar”  

(lied 388 Hemelhoog, lied III,19, H.Lam. Alles wordt nieuw) 

 

 

1. Zondag 7 februari: Lucas 5:1-11. “Liefde is … doen wat Jezus zegt” 

 

Liefde is doen wat Jezus ons zegt, 

opdrachten, soms heel bijzonder. 

Simon, hij deed het, wist zich een knecht, 

Jezus zijn Heer: wat een wonder! 

 

refrein: 

Jezus is liefde, in overvloed, 

gaf Zijn leven op Golgota. 

Hij maakte alles voor ons weer goed, 

dus vertrouw Hem en volg Hem na. 

 

2. Zondag 14 februari: Lucas 6:27-35. “Liefde is … goed zijn voor iedereen” 

 

Liefde is meer dan vriendschap alleen, 

laat ook je haters niet vallen. 

Jezus zegt: bid voor vijanden, leen 

met gulle hand geld aan allen. 

 

refrein: 

Jezus is liefde, in overvloed, 

gaf Zijn leven op Golgota. 

Hij maakte alles voor ons weer goed, 

dus vertrouw Hem en volg Hem na. 

 

3. Zondag 21 februari: Lucas 18:9-14. “Liefde is … nooit zonder Hem” 

 

Liefde is zien hoe fout je iets deed, 

vragen aan God om genade. 

Maar wie vol trots zich heel wat verbeeldt, 

leeft zonder Hem hier op aarde. 

 

refrein: 

Jezus is liefde, in overvloed, 

gaf Zijn leven op Golgota. 

Hij maakte alles voor ons weer goed, 

dus vertrouw Hem en volg Hem na. 

 

4. Zondag 28 februari: Lucas 19:29-44. “Liefde is … Jezus volgen” 

 

Liefde is: “welkom, Jezus, Gods Zoon”, 

Die als een needrige Koning 

reed op een ezel, wilde geen kroon, 

koos geen paleis tot Zijn woning. 

 

refrein: 

Jezus is liefde, in overvloed, 

gaf Zijn leven op Golgota. 

Hij maakte alles voor ons weer goed, 

dus vertrouw Hem en volg Hem na. 

 



 

 

5. Zondag 6 maart: Lucas 22:39-46. “Liefde is … soms moeilijk” 

 

Liefde is kostbaar, echt niet goedkoop, 

hoog is de prijs, weg te geven. 

Jezus bad tot Zijn Vader en bood 

vol overtuiging Zijn leven. 

 

refrein: 

Jezus is liefde, in overvloed, 

gaf Zijn leven op Golgota. 

Hij maakte alles voor ons weer goed, 

dus vertrouw Hem en volg Hem na. 

 

6. Zondag 13 maart: Lucas 22:66-71. “Liefde is … soms zwijgen” 

 

Liefde is - als de ander iets vraagt - 

wijs in je antwoord te blijven. 

Jezus zwijgt als Messias, verdraagt 

spotters die Hem graag verdrijven. 

 

refrein: 

Jezus is liefde, in overvloed, 

gaf Zijn leven op Golgota. 

Hij maakte alles voor ons weer goed, 

dus vertrouw Hem en volg Hem na. 

 

7. Zondag 20 maart: Lucas 23:33-43. “Liefde is … redding voor de wereld” 

(Palmpasen en bediening van de Heilige Doop) 

 

Liefde is zichtbaar rondom het kruis, 

als Jezus sterft voor de zonden. 

Een moordenaar zelfs brengt Hij dan thuis, 

ook die heeft redding gevonden. 

 

refrein: 

Jezus is liefde, in overvloed, 

gaf Zijn leven op Golgota. 

Hij maakte alles voor ons weer goed, 

dus vertrouw Hem en volg Hem na. 

 

Zondag 27 maart (PASEN): Lucas 23:56-24:12. “Liefde is … (vertel het maar!)” 

(paasontbijt én paasviering) 

 

Liefde is vol verwondering staan: 

God heeft de dood nu verslagen. 

Jezus, Hij leeft! Vertel dus voortaan 

dit blijde nieuws alle dagen. 

 

refrein: 

Jezus is liefde, in overvloed, 

gaf Zijn leven op Golgota. 

Hij maakte alles voor ons weer goed, 

dus vertrouw Hem en volg Hem na. 

 

 

Wilt u deze muziekbladen ná afloop van de viering weer terug leggen? Dank u.  

 

Wij wensen u gezegende diensten toe. Met Zijn hart van liefde voor elkaar.  

 


