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Thema: Beloofd land in zicht - IV: Blijven denken aan wat Jezus gedaan heeft 

Welkom en mededelingen 
Aansteken kaars van verbondenheid 

Intochtslied  Psalm 118: 1 en 5 
1. Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen, 
zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Laat, Israël, uw lofzang rijzen: 
zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Dit zij het lied der priesterkoren: 
zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Gij, die de Heer vreest, laat het horen: 
zijn liefde duurt in eeuwigheid. 

5. De Heer is mij tot hulp en sterkte, 
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. 
Hij is het, die mijn heil bewerkte. 
Ik loof de Heer mijn leven lang. 
Hoor in hun kamp Gods knechten zingen 
nu Hij de zege heeft gebracht: 
Gods rechterhand doet grote dingen, 
Gods rechterhand heeft grote kracht! 

Stil gebed    
Onze hulp is in de naam van de Heer 
die hemel en aarde gemaakt heeft, 
die trouw houdt tot in eeuwigheid 
en niet laat varen het werk van zijn handen. 
Groet 

Gebed om ontferming 

Zingen  Lied 547: 1, 2, 3 en 4 
1. Met de boom des levens wegend op zijn rug 
droeg de Here Jezus Gode goede vrucht. 
Kyrie eleison,wees met ons begaan, 
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan. 

2. Laten wij dan bidden in dit aardse dal, 
dat de lieve vrede ons bewaren zal, 
Kyrie eleison,wees met ons begaan, 
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan. 

3. want de aarde vraagt ons om het zaad des doods, 
maar de hemel draagt ons op de adem Gods. 
Kyrie eleison,wees met ons begaan, 
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan. 

6. Met de boom des levens doodzwaar op zijn rug 
droeg de Here Jezus Gode goede vrucht. 
Kyrie eleison,wees met ons begaan, 
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan. 

Gebed bij de opening van de Schriften 

Gesprek met de kinderen 



Projectlied  Ga je met ons mee? 
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) 

Kinderen gaan naar de Kinderkerk 

Lezen   Lucas 22: 7-8; 14-20 
door Mieke Wijnolts 
De dag van het Ongedesemde brood, waarop het pesachlam geslacht moest worden, 
brak aan. Jezus stuurde Petrus en Johannes op pad met de woorden: ‘Ga voor ons het 
pesachmaal bereiden, zodat we het kunnen eten.’  

Toen het tijd was, ging Hij samen met de apostelen aanliggen voor de maaltijd. Hij zei  
tegen hen: ‘Ik heb er hevig naar verlangd dit pesachmaal met jullie te eten voor de tijd van 
mijn lijden aanbreekt. Want Ik zeg jullie: Ik zal geen pesachmaal meer eten totdat het zijn 
vervulling heeft gekregen in het koninkrijk van God.’ Hij nam een beker, sprak het  
dankgebed uit en zei: ‘Neem deze beker en geef hem aan elkaar door. Want Ik zeg jullie: 
vanaf nu zal Ik niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok tot het koninkrijk van God 
gekomen is.’ En 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.’ Zo 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. 

Zingen  Psalm 116: 1 
1. God heb ik lief, want die getrouwe Heer 
nam, toen ik riep, met toegenegen oren 
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen 
en levenslang ben ik niet eenzaam meer. 

Lezen   Psalm 116: 3-4 
Banden van de dood omknelden mij, 
angsten van het dodenrijk grepen mij aan, 
ik voelde angst en pijn. 
Toen riep ik de naam van de HEER: 
‘HEER, red toch mijn leven!’ 

Zingen  Psalm 116: 3 
3. Hij is goedgunstig in gerechtigheid, 
Hij wil zich altijd over ons ontfermen. 
Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen. 
Rust nu, mijn ziel, de Heer heeft u bevrijd. 

Lezen   Psalm 116: 8-14 
Ja, U hebt mijn leven ontrukt aan de dood, 
mijn ogen gedroogd van tranen, 
mijn voeten voor struikelen behoed. 
Ik mag wandelen in het land van de levenden 
onder het oog van de HEER. 
Ik bleef vertrouwen, ook al zei ik: 
‘Ik ben diep ongelukkig.’ 
Al te snel dacht ik: 



Geen mens die zijn woord houdt. 
Hoe kan ik de HEER vergoeden 
wat Hij voor mij heeft gedaan? 
Ik zal de beker van bevrijding heffen, 
de naam aanroepen van de HEER 
en mijn geloften aan de HEER inlossen 
in het bijzijn van heel zijn volk. 

Zingen  Psalm 116: 7 en 8 
7. De dood van een die Hem is toegewijd 
staat God te duur. O Heer, mijns levens hoeder, 
uw dienstknecht ben ik, dienstmaagd was mijn moeder. 
Uw eigen ben ik, Gij hebt mij bevrijd! 

8. Voor ’t oog van al de zijnen zal ik Hem 
offers van dank naar mijn beloften brengen, 
in ’s Heren voorhof mijn gejubel mengen 
met uw lofprijzingen, Jeruzalem. 

Uitleg en verkondiging 

Orgelspel   

Gebeden 

Aankondiging collecte 

Kinderen komen terug uit oppas en Kinderkerk 

Slotlied  Ik geloof in God de Vader 
   melodie: Wat de toekomst brengen moge 
1. Ik geloof in God de Vader 
die een bron van vreugde is, 
louter goedheid en genade, 
licht in onze duisternis. 
Hij, de Koning van de kosmos, 
het gesternte zingt zijn eer, 
heeft uit liefde mij geschapen 
en tot liefde keer ik weer. 

2. Ik geloof in Jezus Christus 
die voor ons ter wereld kwam. 
Zoon van God en Zoon des Mensen, 
goede Herder, Offerlam. 
Door te lijden en te sterven, 
groot is het geheimenis, 
schenkt Hij mij het eeuwig leven, 
dat uit God en tot God is. 

3. Ik geloof dat mijn Verlosser 
door de dood is heengegaan 
en op Pasen, God zij glorie, 
uit het graf is opgestaan. 
Door het brood, ‘dit is mijn lichaam’, 
door de wijn ‘dit is mijn bloed’, 
geeft de Vredevorst mij vrede, 
maakt Hij alle dingen goed. 

Wegzending en zegen Zingen ‘amen’


