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Thema: Beloofd land in zicht - V: Jezus het Paaslam 

Welkom en mededelingen 
Aansteken kaars van verbondenheid 

Intochtslied  Psalm 118: 7 en 8 
7. Ontsluit, ontsluit nu voor mijn schreden 
de poorten der gerechtigheid. 
Laat mij de voorhof binnentreden 
en loven ’s Heren majesteit. 
Dit is de poort, de poort des Heren, 
Gods knechten zullen binnengaan. 
God van mijn heil, U wil ik eren, 
nu ik uw antwoord heb verstaan. 

8. De steen, die door de tempelbouwers 
verachtelijk was een plaats ontzegd, 
werd tot verbazing der beschouwers 
ten hoeksteen door God zelf gelegd. 
Dit werk is door Gods alvermogen, 
door ’s Heren hand alleen geschied. 
Het is een wonder in onze ogen. 
Wij zien het, maar doorgronden ’t niet. 

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  Lam van God - Sela 
Lam van God, 
dat de zonde der wereld draagt. 
Heer, ontferm U over ons. 
  
Lam van God, 
dat de zonde der wereld draagt. 
Heer, geef vrede overal. 

Gebed bij de opening van de Schriften 

Lezen   Lucas 23: 32-49 
door Rien Oostveen 
Samen met Jezus werden nog twee anderen, beiden misdadigers, weggeleid om terecht-
gesteld te worden. 
Aangekomen bij de plek die de Schedelplaats heet, kruisigden ze Hem, samen met de 
twee misdadigers, de een rechts van Hem, de ander links. Jezus zei: ‘Vader, vergeef hun, 
want ze weten niet wat ze doen.’ De soldaten verdeelden zijn kleren onder elkaar door 
erom te dobbelen. Het volk stond toe te kijken. De leiders hoonden Hem en zeiden: ‘Ande-
ren heeft Hij gered; laat Hij nu zichzelf redden als Hij de messias van God is, zijn uitverko-
rene!’ Ook de soldaten dreven de spot met Hem, ze gingen voor Hem staan en boden 
Hem water met azijn aan, terwijl ze zeiden: ‘Als Je de koning van de Joden bent, red jezelf 
dan!’ Boven Hem was een opschrift aangebracht: ‘Dit is de koning van de Joden’. Een van 
de gekruisigde misdadigers zei spottend tegen Hem: ‘Jij bent toch de messias? Red jezelf 
dan en ons erbij!’ Maar de ander wees hem terecht met de woorden: ‘Heb jij dan zelfs 



geen ontzag voor God nu je dezelfde straf ondergaat? Wij worden terecht gestraft: het is 
ons verdiende loon. Maar die man heeft niets verkeerds gedaan.’ En hij zei: ‘Jezus, denk 
aan mij wanneer U in uw koninkrijk komt.’ Jezus antwoordde: ‘Ik verzeker je: nog vandaag 
zul je met Mij in het paradijs zijn.’ 
Rond het middaguur werd het donker in het hele land doordat de zon verduisterde. De 
duisternis hield drie uur aan. Toen scheurde het voorhangsel van de tempel 
doormidden. En Jezus riep met luide stem: ‘Vader, in uw handen leg Ik mijn geest.’ Toen 
Hij dat gezegd had, blies Hij de laatste adem uit. De centurio zag wat er gebeurd was en 
loofde God met de woorden: ‘Werkelijk, deze mens was een rechtvaardige!’ De mensen 
die voor het schouwspel samengekomen waren en de gebeurtenissen hadden gadegesla-
gen, keerden terug naar huis, terwijl ze zich van verdriet op de borst sloegen. Alle mensen 
die Jezus gekend hadden waren op een afstand blijven staan, ook de vrouwen die Hem 
vanuit Galilea gevolgd waren en alles hadden zien gebeuren. 

Zingen  Lied 575: 1, 2 en 3 
1. Jezus, leven van ons leven, 
Jezus, dood van onze dood, 
Gij hebt U voor ons gegeven, 
Gij neemt op U angst en nood, 
Gij moet sterven aan uw lijden 
om ons leven te bevrijden. 
Duizend, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer. 

2. Gij die alles hebt gedragen 
al de haat en al de hoon, 
die beschimpt wordt en geslagen, 
Gij rechtvaardig, Gij Gods Zoon, 
als de minste mens gebonden, 
aangeklaagd om onze zonde. 
Duizend, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer. 

3. Die gewillig waart ten dode, 
in het duister van de pijn 
U ten offer hebt geboden, 
hoe verlaten moest Gij zijn, 
troosteloos aan ’t kruis gehangen 
opdat wij uw troost ontvangen. 
Duizend, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer. 

Uitleg en verkondiging 

Orgelspel   

Gebeden 

Aankondiging collecte 

Kinderen komen terug uit oppas en Kinderkerk met Palmpaasstokken 
Zingen  Hosanna, hosanna, wij maken een rij 
Hosanna, hosanna, we maken een rij 
Hosanna, hosanna, want de Koning komt voorbij 
Gezegend is Hij die komt in de naam, 
die komt in de naam van de Heer! 
 
Hosanna, hosanna, Hij rijdt door het land 
Hosanna, hosanna, neem een palmtak in je hand 
Gezegend is Hij die komt in de naam, 
die komt in de naam van de Heer! 

Hosanna, hosanna, de vijand opzij! 
Hosanna, hosanna en dan eindelijk weer vrij 



Gezegend is Hij die komt in de naam, 
die komt in de naam van de Heer! 

Hosanna, hosanna, we maken een troon 
Hosanna, hosanna, het wordt allemaal sjaloom 
Gezegend is Hij die komt in de naam, 
die komt in de naam van de Heer! 
 
Hosanna, hosanna, aar zie je het niet? 
Hosanna, hosanna, onze Koning heeft verdriet. 
Gezegend is Hij die komt in de naam, 
die komt in de naam van de Heer 

Gesprek met de kinderen 

Slotlied  Lied 556: 1, 2 en 5 
1. Alles wat over ons geschreven is 
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen, 
alle geboden worden thans voldragen, 
alle beproeving van de wildernis. 

2. Gods schepping die voor ons gesloten bleef 
ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten, 
die zoon van David zijt en man van smarte, 
koning der Joden die de dood verdreef. 

5. Dit is uw opgang naar Jeruzalem 
waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen, 
vrede aan allen die uw naam verhogen: 
heden hosanna, morgen kruisig Hem! 

Wegzending en zegen Zingen ‘amen’


