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VOORBEREIDING 
Orgelspel 

Welkom en mededelingen 

Zingen  Psalm 89: 7 
7. Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt, 
dat uitbreekt in gejuich als de bazuin weerklinkt. 
Uw lichtend aangezicht zal altijd hen geleiden. 
Zij zullen in uw naam zich dag aan dag verblijden, 
zij gaan in vrede voort, zij wandelen voor uw ogen, 
want uw rechtvaardigheid zal hen voorgoed verhogen. 

Bemoediging en Groet 

Aansteken Paaskaars 

Zingen  Lied 281: 1, 2 en 3  
1. Wij zoeken hier uw aangezicht. 
God, houd uw oog op ons gericht: 
Kyrie eleison! 

2. Wanneer het donker ons verrast, 
houd ons dan in uw goedheid vast: 
Kyrie eleison! 

3. Verschijn ons als de dageraad, 
Gij, zon die ons te wachten staat: 
Kyrie eleison! 

Leefregel  Kolossenzen 3: 15-17 
Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van 
één lichaam. Wees ook dankbaar. Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht 
en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw hart psalmen en lofzangen voor God en lie-
deren die de Geest u vol genade ingeeft. Doe alles wat u zegt  
of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door hem. 

Zingen  Lied 281: 6, 9 en 10 
6. De zon straalt van uw aangezicht 
en zet ons leven in uw licht. 
Amen. Halleluja! 

9. Het lied van wie zijn voorgegaan 
zet ons vandaag tot zingen aan: 
Amen. Halleluja! 

10. Ontvlam in ons en vuur ons aan! 
Getroost zullen wij verder gaan. 
Amen. Halleluja! 



WOORD 
Gebed 

Voor de kinderen  

Schriftlezing Psalm 118: 1 en 5-29 
door Annelie Weedage 
Loof de HEER, want hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw. 
In mijn nood heb ik geroepen: ‘HEER !’  En de HEER antwoordde, hij gaf mij ruimte.  
Met de HEER aan mijn zijde heb ik niets te vrezen, wat kunnen mensen mij doen?  
Met de HEER, mijn helper, aan mijn zijde, kijk ik op mijn haters neer.  
Beter te schuilen bij de HEER dan te vertrouwen op mensen. Beter te schuilen bij de HEER dan te 
vertrouwen op mannen met macht.  
Alle volken hadden mij ingesloten- ik weerstond ze met de naam van de HEER - ze sloten mij van 
alle kanten in - ik weerstond ze met de naam van de HEER - ze sloten mij in als een zwerm bijen 
maar doofden snel als een vuur van dorens- ik weerstond ze met de naam van de HEER. Jullie 
sloegen mij en ik viel, maar de HEER heeft geholpen. De HEER is mijn sterkte, mijn lied, hij gaf 
mij de overwinning.  
Hoor, gejubel om de overwinning in de tenten van de rechtvaardigen: de rechterhand van de 
HEER doet machtige daden, de rechterhand van de HEER verheft mij, de rechterhand van de 
HEER doet machtige daden. Ik zal niet sterven, maar leven en de daden van de HEER verhalen: 
de HEER heeft mij gestraft, maar mij niet prijsgegeven aan de dood. Open voor mij de poorten 
van de gerechtigheid, ik wil binnengaan om de HEER te loven. Dit is de poort die leidt naar de 
HEER, hier gaan de rechtvaardigen binnen. Ik wil u loven omdat u antwoordde en mij de overwin-
ning gaf.  
De steen die de bouwers afkeurden is een hoeksteen geworden. Dit is het werk van de HEER, 
een wonder in onze ogen. Dit is de dag die de HEER heeft gemaakt, laten wij juichen en ons ver-
heugen. HEER, geef ons de overwinning, HEER, geef ons voorspoed. Gezegend wie komt met de 
naam van de HEER. Wij zegenen u vanuit het huis van de HEER. De HEER is God, hij heeft ons 
licht gebracht. Vier feest en ga met groene twijgen tot aan de horens van het altaar.  
U bent mijn God, u zal ik loven, hoog zal ik u prijzen, mijn God.  
Loof de HEER, want hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw. 
    
   Marcus 14: 22-28 
Terwijl ze aten, nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood, deelde het uit en 
zei: ‘Neem hiervan, dit is mijn lichaam.’ En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun 
de beker, en allen dronken eruit. Hij zei tegen hen: ‘Dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, 
dat voor velen vergoten wordt. Ik verzeker jullie: ik zal niet meer van de vrucht van de wijnstok 
drinken tot de dag komt dat ik er opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van God.’ Nadat ze de 
lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg. Jezus zei tegen hen: ‘Jullie zullen al-
lemaal ten val komen, want er staat geschreven: “Ik zal de herder doden, en de schapen zullen 
uiteengedreven worden.” Maar nadat ik uit de dood ben opgewekt, zal ik jullie voorgaan  
naar Galilea.’ 

Zingen  Lied 558: 1 en 4 
1. Jezus, om uw lijden groot, 
om uw leven en uw dood 
die volbrengen ’t recht van God, 
Kyrie eleison. 

4. Om het brood, Heer, dat Gij breekt, 
om de beker die Gij reikt, 
om de woorden die Gij spreekt, 
Kyrie eleison. 

Verkondiging ‘Laat ons de Heer lofzingen’ (Marcus 14: 26) 



ANTWOORD 
  
Zingen  Lied 536: 3 en 4 
3. Maar, Heer, de haard van uw aanwezigheid 
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken; 
Gij waart met ons, Gij zult ons niet ontbreken, 
Gij hogepriester in der eeuwigheid. 

4. Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan. 
Aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven. 
Ons is een loflied in de mond gegeven, 
sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan. 

Weekopdracht Ik ben er voor jou - 7x barmhartigheid  
De hongerigen te eten geven 

Dankgebed 

Zingen   Lied 864: 1 en 5 
1. Laat ons de Heer lofzingen, 
juich, al wie bij Hem hoort! 
Hij zal met trouw omringen 
wie steunen op zijn woord. 
Al moet ge hier ook dragen 
veel duisternis en dood, 
gij hoeft niet te versagen, 
Hij redt uit alle nood. 

5. Daarom lof zij de Here, 
in wie ons heil bestaat, 
Hem die ons toe wou keren 
zijn liefelijk gelaat. 
Hij moge ons behoeden, 
elkander toegewijd, 
en schenke ons al ’t goede 
nu en in eeuwigheid. 

Wegzending en zegen 

Orgelspel


