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Welkom
Psalm 24: 4 en 5
4 Gij poorten, heft uw hoofd omhoog,
aloude deur, maak wijd uw boog,
laat uw verheven koning binnen.
Wie is die vorst zo groot in eer,
die sterke held? Het is de HEER,
die alle macht kan overwinnen.
5 Gij poorten, heft uw hoofd omhoog,
aloude deur, maak wijd uw boog,
ruim baan voor de verheven koning.
Wie is die vorst zo groot in kracht?
Het hoofd van 's hemels legermacht!
Hij komt, Hij maakt bij ons zijn woning.
Stil gebed, votum en groet
Gezang 177: 1
1 Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten,
in deze zee verzinken mijn gedachten:
o liefde die, om zondaars te bevrijden,
zo zwaar moest lijden.
Gods wil voor ons leven
Op Toonhoogte 122
1 Lam van God, lam van God,
dat de zonde der wereld draagt.
Heer, ontferm U,
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
2 Lam van God, lam van God,
dat de zonde der wereld draagt.
Heer, geef vrede,
Heer, geef vrede overal.
Heer, geef vrede overal.
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)
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:
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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
Bijbellezing Lucas 22: 1-23 (NBV21)
Het pesachmaal
1Het feest van het Ongedesemde brood, dat
Pesach genoemd wordt, was bijna aangebroken.
2De hogepriesters en de schriftgeleerden wilden
Hem uit de weg ruimen en zochten naar een
goede gelegenheid, want ze waren bang voor de
reactie van het volk. 3Toen nam Satan bezit van
Judas, bijgenaamd Iskariot, een van de twaalf.
4Hij ging naar de hogepriesters en tempelwachters en besprak met hen hoe hij Jezus aan
hen zou kunnen uitleveren. 5Ze waren opgetogen
en spraken af dat ze hem daarvoor geld zouden
geven. 6Judas nam hun aanbod aan en zocht een
gunstige gelegenheid om Jezus aan hen uit te
leveren, zonder dat het volk het zou merken.
7De dag van het Ongedesemde brood, waarop
het pesachlam geslacht moest worden, brak aan.
8Jezus stuurde Petrus en Johannes op pad met
de woorden: ‘Ga voor ons het pesachmaal
bereiden, zodat we het kunnen eten.’ 9Ze vroegen
hem: ‘Waar wilt U dat we het bereiden?’ 10Hij
antwoordde: ‘Let op, wanneer jullie de stad in
gegaan zijn, zal jullie een man tegemoetkomen
die een kruik water draagt. Volg hem naar het
huis waar hij binnengaat, 11en zeg tegen de heer
van dat huis: “De meester vraagt u: ‘Waar is het
gastenvertrek waar Ik met mijn leerlingen het
pesachmaal kan eten?’” 12Hij zal jullie een grote
bovenzaal wijzen die al is ingericht; maak het daar
klaar.’ 13Ze gingen op weg, en alles gebeurde
zoals Hij gezegd had, en ze bereidden het
pesachmaal.
14Toen het tijd was, ging Hij samen met de
apostelen aanliggen voor de maaltijd. 15Hij zei
tegen hen: ‘Ik heb er hevig naar verlangd dit
pesachmaal met jullie te eten voor de tijd van mijn
lijden aanbreekt. 16Want Ik zeg jullie: Ik zal geen
pesachmaal meer eten totdat het zijn vervulling
heeft gekregen in het koninkrijk van God.’ 17Hij
nam een beker, sprak het dankgebed uit en zei:
‘Neem deze beker en geef hem aan elkaar door.
18Want Ik zeg jullie: vanaf nu zal Ik niet meer
drinken van de vrucht van de wijnstok tot het
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koninkrijk van God gekomen is.’ 19En Hij nam een
brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood,
deelde het uit en zei: ‘Dit is mijn lichaam, dat voor
jullie gegeven wordt. Doe dit, telkens opnieuw, om
Mij te gedenken.’ 20Zo nam Hij na de maaltijd ook
de beker, en zei: ‘Deze beker, die voor jullie wordt
uitgegoten, is het nieuwe verbond, dat door mijn
bloed gesloten wordt.
21Maar weet wel dat degene die Mij zal uitleveren
samen met Mij aan deze tafel aanligt. 22Want de
Mensenzoon moet heengaan zoals het voor Hem
bepaald is, maar wee de mens die Hem zal
uitleveren.’ 23Ze vroegen zich onder elkaar af wie
van hen zoiets zou kunnen doen.
Gezang 305: 1
1 Waar God de Heer zijn schreden zet
daar wordt de mens, van dwang gered,
weer in het licht geheven.
Als 's Heren woord weerklinkt met macht
wordt aan het volk dat Hem verwacht
de ware troost gegeven.
Zijn Geest weerstaat de valse schijn
en schrijft in harten het geheim
van 's Vaders grote daden.
Zo leven wij om Christus' wil
te allen tijd gerust en stil
alleen van zijn genade.
Preek
Gezang 177: 2, 6 en 7
2 'k Zie U, God zelf, in eeuwigheid geprezen,
tot in de dood als mens gehoorzaam wezen,
in onze plaats gemarteld en geslagen,
de zonde dragen.
6 Daar G’ U voor mij hebt in de dood gegeven,
hoe zou ik naar mijn eigen wil nog leven?
Zou ik aan U voor zulk een bitter lijden
mijn hart niet wijden?
7 Laat mij, o Heer, uw wond're wijsheid prijzen,
dwaasheid en ergernis voor wereldwijzen,
laat mij uw kruis dat sterken zwakheid noemen
als sterkte roemen.
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Mededelingen
Dankzegging en voorbeden
Collecteaankondiging:
1. Dit Koningskind
2. Emeritikas
De kinderen komen terug.
Op Toonhoogte 430
1 Hosanna, hosanna, we maken een rij.
Hosanna, hosanna,
want de Koning komt voorbij.
Refrein:
Gezegend is Hij
die komt in de naam,
die komt in de naam van de Heer.
Gezegend is Hij
die komt in de naam,
die komt in de naam van de Heer.
2 Hosanna, hosanna, Hij rijdt door het land.
Hosanna, hosanna
neem een palmtak in je hand.
Refrein
3 Hosanna, hosanna, de vijand opzij!
Hosanna, hosanna,
en dan eindelijk weer vrij.
Refrein
4 Hosanna, hosanna, we maken een troon.
Hosanna, hosanna,
het wordt allemaal sjaloom.
Refrein
5 Hosanna, hosanna, maar zie je het niet?
Hosanna, hosanna,
onze Koning heeft verdriet.
Refrein
Zegen

