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Thema: Tafelmanieren 

Welkom en mededelingen 

Intochtslied      Psalm 116: 1 en 6 
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. 

6. Hoe zal ik naar geloften, toen gedaan, 
nu danken voor de redding van mijn leven? 
Ik heb de kelk van ’s Heren heil geheven 
en noem voor heel het volk zijn grote naam. 

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

Gebed om ontferming 

Zingen  Lied 558: 1, 2, 4 en 5 
1. Jezus, om uw lijden groot, 
om uw leven en uw dood 
die volbrengen ’t recht van God, 
Kyrie eleison. 

2. Heer, om uw zachtmoedigheid, 
vorst die op een ezel rijdt 
en om Sions onwil schreit, 
Kyrie eleison. 

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

5. Here, om uw bloedig zweet, 
als Ge alleen de wijnpers treedt, 
om de kelk vol bitter leed, 
Kyrie eleison. 

Gebed bij de opening van de Schriften 

Gesprek met de kinderen 
Zingen  Projectlied 
Met deze verhalen gaan wij richting Pasen 
en volgen de weg zoals Jezus die ging. 
Samen met Hem zijn wij onderweg, 
wij volgen Hem tot aan een nieuw begin. 

Kinderen gaan naar Kinderkerk 



Lezen   Exodus 12: 1-17 
door Manon Sluijter 

Zingen  Psalm 113: 1 en 2  
1. Prijs, halleluja, prijs de Heer, 
gij ’s Heren knechten, immermeer 
moet ’s Heren naam gezegend wezen. 
Van waar de zon in ’t oosten straalt, 
tot waar ze in ’t westen nederdaalt, 
zij ’s Heren grote naam geprezen. 

2. Ver boven aller volken trots 
blinkt hemelhoog de glorie Gods. 
Wie is als Hij, de Heer der heren? 
Hij onze God, die troont zo hoog, 
slaat op het diepste diep zijn oog. 
Hemel en aarde moet Hem eren. 

Lezen   Lucas 22: 14-23; 31-34 

Zingen  Lied 565 (mel. ‘Dat’s Heren zegen op u daal’) 
   v: 1 en 6 allen; v. 2 en 4: mannen; v. 3 en 5: vrouwen 
A. 1. Het hoogste woord daalt uit het licht 
en blijft toch voor Gods aangezicht. 
Het geeft zich over aan de nacht, 
zo wordt zijn grote werk volbracht. 

M. 2. Eén van zijn leerlingen verraadt 
Hem aan de vijand die Hem haat. 
Maar aan het maal des levens geeft 
Hij zich aan hen als brood dat leeft. 

V. 3. In twee gedaanten, brood en wijn, 
wil Hij ons aller voedsel zijn. 
Hij geeft zichzelf, zijn vlees en bloed, 
zodat Hij ons volkomen voedt. 

M. 4. Hij komt tot ons als lotgenoot, 
Hij deelt zich aan ons uit als brood, 
als losgeld geeft Hij zich aan ’t kruis 
en als ons loon in ’t vaderhuis. 

V. 5. O zalig Lam dat voor ons boet, 
de deur des hemels opendoet, 
de vijand staat hier om ons heen, 
Gij kunt ons helpen, Gij alleen. 

A. 6. De enige, drie-ene Heer, 
zij eeuwig alle lof en eer, 
die in het vaderland ons geeft 
het leven dat geen einde heeft. 

Uitleg en verkondiging 

Luisterlied  Aan uw tafel - Sela 
U nodigt mij aan tafel, om dicht bij U te zijn; 
te proeven van het leven, dat U deelt door brood en wijn. 
U leidt mij in de stilte, ik volg U met ontzag: 
een plaats van rust waar ik U ontmoeten mag. 

U ziet mijn hart en leven, de onrust die verwart; 
mijn onbesproken vragen, die er leven in mijn hart. 
U kent al mijn gedachten, verbergen kan niet meer: 
in vertrouwen leg ik alles voor U neer. 

De beker in uw handen, neem ik vol liefde aan, 
uit handen die verwond zijn, waarin de tekens staan. 
Geen woorden meer van oordeel, genade onverdiend, 
die aan tafel wordt geproefd en wordt gezien. 

U deelt met mij de maaltijd, reikt mij verzoening aan. 
Uw liefde is nog groter dan de schuld die is voldaan. 
U toont mij uw genade, die werkzaam is in mij: 
door de kracht van uw genade ben ik vrij! 



In memoriam Geert Kamphuis 
Zingen  Lied 247: 1 
1. Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt. 
De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt. 
Andere helpers, Heer, ontvallen mij. 
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij. 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Collecte   
Kinderen komen terug uit Kinderkerk en Oppas 

Slotlied   Lied 838: 1, 3 en 4  
1. O grote God die liefde zijt, 
o Vader van ons leven, 
vervul ons hart, dat wij altijd 
ons aan uw liefde geven. 
Laat ons het zout der aarde zijn, 
het licht der wereld, klaar en rein. 
Laat ons uw woord bewaren, 
uw waarheid openbaren. 

3. Leer ons het goddelijk beleid 
der liefde te beamen, 
opdat wij niet door onze strijd 
uw goede trouw beschamen. 
Leg ons de woorden in de mond 
die weer herstellen uw verbond. 
Spreek zelf door onze daden 
van vrede en genade. 

4. Wij danken U, o liefde groot, 
dat Christus is gekomen. 
Wij hebben in zijn stervensnood 
uw diepste woord vernomen. 
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht 
en het wordt overal volbracht 
waar liefde wordt gegeven, 
wij uit uw liefde leven. 

Wegzending en zegen 


