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Welkom
Psalm 43: 1
1 O God, kom mijn geding beslechten,
verlos mij van wie U versmaadt.
Boosdoeners willen met mij rechten,
die niet aan trouw en waarheid hechten.
Doe mij ontkomen aan hun haat,
o HEER, mijn toeverlaat.
Stil gebed, bemoediging en groet
Psalm 43: 3
3 O Here God, kom mij bevrijden,
zend mij uw waarheid en uw licht
die naar uw heil’ge berg mij leiden,
waar Gij mij woning wilt bereiden.
Geef dat ik door U opgericht
kom voor uw aangezicht.
Verootmoedigingsgebed
Psalm 43: 4
4 Dan ga ik op tot uw altaren,
tot U, o bron van zaligheid.
Dan mag mijn ziel uw heil ervaren
en dankbaar ruisen alle snaren
voor U die al mijn vreugde zijt
en eind’loos mij verblijdt.
Gods wil uit Romeinen 12
Gezang 364: 2, 3
2 Als wij als broeders met elkander leven,
ons voor de armen en de zwakken geven,
vervullen wij de laatste wil des Heren,
zijn naam ter ere.
3 Moge zijn liefde liefde in ons wekken,
dat eensgezind wij door de wereld trekken.
Leid als één kudde op uw weg ons verder,
o goede Herder.
Gebed
Projectlied
1 Ga je met ons mee naar de overkant?
Ga je met ons mee naar 't beloofde land?
God is het die ons toen bevrijdde,
ons door zee en zand zal leiden.
God gaat in een wolk vooraan
naar het land van Kanaän.
Hey, kom je mee? (x4)
2. Ga je met ons mee naar de overkant?
Ga je met ons mee naar 't beloofde land?
Weet je nog wel van deze zegen
de bevrijding die wij kregen.
Zorg dat je dit niet vergeet
als je van het paasmaal eet.
Hey, kom je mee? (x4)
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3 Ga je met ons mee naar de overkant?
Ga je met ons mee naar 't beloofde land?
Jij mag best vragen, jij mag weten:
Waarom wordt er brood gegeten,
waarom drinken wij de wijn?
Waarom is dit feest zo fijn?
Hey, kom je mee? (x4)
4 Ga je met ons mee naar de overkant?
Ga je met ons mee naar 't beloofde land?
Vier nu het paasfeest als een wonder
Want wij kunnen niet meer zonder.
God heeft ons bevrijd voorgoed
Dat geeft elke dag weer moed.
Hey, kom je mee? (x8)
De kinderen gaan naar de bijbelklas
1e Lezing: Jesaja 58: 6-10 (NBV21)
6Is dit niet het vasten dat Ik verkies:
misdadige ketenen losmaken,
de banden van het juk ontbinden,
de verdrukten bevrijden,
en ieder juk breken?
7Is het niet: je brood delen met de hongerige,
onderdak bieden aan armen zonder huis,
iemand kleden die naakt is,
je bekommeren om je medemensen?
8Dan breekt je licht door als de dageraad,
je zult spoedig herstellen.
Je gerechtigheid gaat voor je uit,
de majesteit van de HEER vormt je achterhoede.
9Dan geeft de HEER antwoord als je roept;
als je om hulp schreeuwt, zegt Hij: ‘Hier ben Ik.’
Wanneer je het juk van de onderdrukking uitbant,
de beschuldigende vinger en de kwaadsprekerij,
10wanneer je de hongerige schenkt
wat je zelf nodig hebt
en de verdrukte gul onthaalt,
dan zal je licht in het donker schijnen,
je duisternis wordt als het licht van het middaguur.
Psalm 126: 1, 2
1 Toen God de HEER uit 's vijands macht
Sions gevang’nen wederbracht
en ons verlost' uit nood en pijn,
scheen het een blijde droom te zijn.
Wij lachten, juichten, onze tongen
verhieven 's HEREN naam en zongen.
Toen hieven zelfs de heid’nen aan:
“De HEER heeft hun wat groots gedaan”.
2 Gij hebt, o HEER, ons bijgestaan
en grote dingen ons gedaan.
Gij hebt uw stad opnieuw gesticht,
wij juichen in het morgenlicht.
Laat alle ballingen nu keren
en juichen in het huis des HEREN.
Wend thans ons lot, maak ons verblijd
als steppen in de regentijd.
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2e Lezing: Lucas 20: 9-19 (NBV21)
9Hij vertelde de menigte de volgende gelijkenis:
‘Een man legde een wijngaard aan en verpachtte
die aan wijnbouwers, waarna hij voor geruime tijd
op reis ging. 10Toen de oogsttijd was gekomen,
stuurde hij een knecht naar de wijnbouwers om
zijn deel van de opbrengst in ontvangst te nemen.
Maar de wijnbouwers mishandelden hem en
stuurden hem met lege handen weg. 11Daarna
stuurde hij een andere knecht. Ook die werd
afgeranseld, en nadat ze hem hadden vernederd
stuurden ze ook hem met lege handen weg. 12De
eigenaar stuurde toen een derde knecht, maar
ook die werd afgetuigd en de wijngaard uit
gegooid. 13Toen zei de eigenaar van de
wijngaard: “Wat moet ik doen? Ik zal mijn geliefde
zoon naar hen toe sturen, voor hem zullen ze toch
wel ontzag hebben.” 14Toen de wijnbouwers hem
zagen, overlegden ze met elkaar: “Dat is de
erfgenaam! Laten we hem doden, dan is de
erfenis voor ons.” 15En ze gooiden hem de
wijngaard uit en doodden hem. Wat zal de
eigenaar van de wijngaard nu met hen doen? 16Hij
komt zelf, hij doodt de wijnbouwers en geeft de
wijngaard aan anderen.’ Toen de mensen dit
hoorden, zeiden ze: ‘Dat nooit!’ 17Maar Hij keek
hen aan en vroeg: ‘Wat betekent dan wat er
geschreven staat: “De steen die de bouwers
afkeurden is de hoeksteen geworden”? 18Iedereen
die over die steen struikelt, valt te pletter, en
degene op wie die steen valt, wordt vermorzeld.’
19De schriftgeleerden en hogepriesters, die
begrepen dat Jezus deze gelijkenis met het oog
op hen verteld had, wilden Hem op dat moment
laten grijpen, maar ze waren bang voor de reactie
van het volk.

Preek
Gezang 380: 4, 5, 6, 7
4 Wie van zich afziet naar God toe,
loopt in het licht en wordt niet moe.
Het schijnsel van de hemel gaat
over de dag van vroeg tot laat.
5 Houd dan de hemel in het oog,
maar hef uw hart niet al te hoog;
op aarde hier, op aarde thans
ziet gij een bovenaardse glans.
6 De kalme gang, de kleine taak,
zijn ruim genoeg voor Godes zaak.
Onszelf verliezen in 't gebod
brengt daag'lijks nader ons tot God.
7 Maak in uw liefd' ons, Heer, bereid
voor licht en vreed' in eeuwigheid!
En dat ons leven ied're dag
als ons gebed U loven mag.
Mededelingen
Dankzegging en gebeden
Collecteaankondiging:
1. De Wittenberg
2. Theologische Universiteit Apeldoorn
Gezang 257
1 Halleluja, eeuwig dank en ere,
lof, aanbidding, wijsheid, kracht,
word' op aard' en in de hemel, Here,
voor uw liefd' U toegebracht!
Vader, sla ons steeds in liefde gade;
Zoon des Vaders, schenk ons uw genade;
uw gemeenschap, Geest van God,
amen, zij ons eeuwig lot!
Zegen

Gezang 451: 2
2 Alzo lief had God de wereld,
dat Hij zijn geliefde Zoon
voor de afgevallen wereld
overgaf aan smaad en hoon.
Ja, toen wij nog zondaars waren,
schonk de Vader ons gena,
leed de Zoon op Golgotha,
stierf voor ons, die zondaars waren:
God is liefd', o eng’lenstem,
mensentong verheerlijkt Hem!
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