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Binnenkomst met Palmpaasstokken
met kinderlied Hosanna in de hoogste hemelen
(van Elly en Rikkert)
Hosanna in de hoogste hemelen
Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer
Welkom
Lied

Samen in de naam van Jezus

Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken,
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.
Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is
en zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
't Werk van God is niet te keren
omdat Hij er over waakt
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

Prijst de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
't Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!
Bemoediging en groet
Inleiding
Orgel Lied

Wij zijn op weg naar het grote feest
(tekst Arie van der Maas, melodie: Wim ter Burg, Alles
wordt Nieuw deel 111 nr. 30)

Wij zijn op weg naar het grote feest
Feest om te vieren wat eens is geweest
Weg uit Egypte, weg van de dood
Feest om te vieren met wijn en brood
Wij zijn op weg, maak voor ons ruim baan
Zing voor de Koning Hij komt er aan
Hij op een ezel en wij langs de kant
Koning van Vrede, reik ons de hand.
Wij zijn op weg , veertig dagen lang
Lopen en zingen, soms blij en soms bang
Gaat Hij ons voor tot het einde toe
Jezus de Koning, wordt Hij nooit moe?
Gebed

Lied

Dank U voor deze nieuwe morgen

Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag.
Dank U voor alle goede vrienden,
dank U, o God voor al wat leeft,
dank U voor wat ik niet verdiende:
dat U mij vergeeft.
Dank U voor alle bloemengeuren,
dank U voor ieder klein geluk,
dank U voor alle held're kleuren,
dank U voor muziek.
Dank U dat U in moeilijkheden,
dank U dat U in pijn en strijd,
dank U dat U in alle tijden
toch steeds bij ons zijt.
Dank U dat U hebt willen spreken,
dank U, U hoort een ieders taal.
Dank U dat U het brood wilt breken
met ons allemaal.
Dank U, uw liefde kent geen grenzen,
dank U dat ik nu weet daarvan.
Dank U, o God, ik wil U danken
dat ik danken kan.
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Projectlied

Het Passieverhaal
Bijbellezing met uitbeelding

Lucas 22 : 7 t/m 23

Het was de eerste dag van het Paasfeest. Op die dag moeten Joden een
lam slachten voor de paasmaaltijd. Jezus stuurde Petrus en Johannes op
weg. Hij zei: ‘Ga de paasmaaltijd klaarmaken, zodat we vanavond
kunnen eten.’ Petrus en Johannes vroegen: ‘Waar zullen we dat doen?’
Jezus antwoordde: ‘Ga naar de stad. Daar zul je een man tegenkomen
die een kruik met water draagt. Loop achter hem aan totdat hij ergens
naar binnen gaat. Zeg dan tegen de eigenaar van dat huis: ‘Onze
meester vraagt waar hij met zijn leerlingen de paasmaaltijd kan vieren.’
Dan zal die man jullie naar boven brengen. Daar is een grote eetkamer.
En daar moeten jullie de maaltijd klaarmaken.’ De leerlingen gingen
naar de stad. Alles ging precies zoals Jezus gezegd had. En ze maakten
de paasmaaltijd klaar.
’s Avonds ging Jezus samen met de leerlingen aan tafel. Hij zei: ‘Hier
heb ik naar verlangd! Ik wilde samen met jullie de paasmaaltijd vieren,
voordat mijn lijden begint. Luister naar mijn woorden: Ik vier dit feest
pas weer als Gods nieuwe wereld gekomen is.’
Toen nam Jezus een beker wijn. Hij dankte God en zei: ‘Drink allemaal
uit deze beker. Luister naar mijn woorden: Ik zal vanaf nu geen wijn
meer drinken. Dat doe ik pas weer als Gods nieuwe wereld gekomen
is.’
Toen nam Jezus een brood. Hij dankte God. Hij brak het brood in
stukken, deelde het uit en zei: ‘Kijk, dit is mijn lichaam. Ik zal sterven
voor jullie. Houd deze maaltijd steeds opnieuw om aan mij te blijven
denken.’
Na het eten nam Jezus een beker wijn. Hij zei: ‘Als ik gedood word, zal
mijn bloed vloeien. Maar daardoor zullen jullie gered worden. Dat heeft
God beloofd. Deze beker is daarvan het teken.’ Jezus zei: ‘De man die
mij zal uitleveren, zit hier met mij aan tafel. De Mensenzoon zal
sterven. Dat is van tevoren zo bepaald. Maar wat een ramp voor de man
die mij uitlevert!’
Toen begonnen de leerlingen aan elkaar te vragen wie dat zou kunnen
zijn.

Lied

Lied 839 : 1 en 4 - Ik danste die morgen

Ik danste die morgen toen de schepping begon,
ik danste de dans van de sterren, maan en zon,
de golvende velden en de deinende zee
en alles wat ademt dat danste mee.
Refrein
Dans, dans, en doe maar mee met mij.
Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij
want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.
De dans leek te breken, maar Ik deelde het brood.
Ik danste uit liefde veel sterker dan de dood.
Die liefde leeft in je nu Ik dans met jou,
de dans van de schepping, de dans van trouw.
Refrein

Bijbellezing met uitbeelding

Lucas 22 : 39 t/m 53

Jezus ging de stad uit. Hij ging naar de Olijfberg, zoals altijd. De
leerlingen gingen met hem mee. Toen ze op de berg waren, zei Jezus:
‘Bid God om kracht, zodat je geen verkeerde keuze maakt.’ Daarna liep
hij zelf een stukje verder. Hij knielde en begon te bidden: ‘Vader, als u
het wilt, houd dan dit zware lijden bij mij weg! Maar doe wat u zelf
wilt, niet wat ik wil.’ Toen kwam er een engel uit de hemel om Jezus
kracht te geven. Jezus was bang en ging steeds harder bidden. Zijn
zweet viel in grote druppels op de grond. Het leken wel druppels bloed.
Toen Jezus klaar was met bidden, stond hij op en ging naar zijn
leerlingen. Die waren van verdriet in slaap gevallen. Jezus zei:
‘Waarom slapen jullie? Bid God om kracht, zodat je geen verkeerde
keuze maakt.’
Terwijl Jezus dat zei, kwam er een groep mannen aan. Judas, één van de
twaalf leerlingen, liep voorop. Hij ging naar Jezus toe en groette hem
met een kus. Maar Jezus zei: ‘Judas, verraad je de Mensenzoon met een
kus?’

Toen de leerlingen begrepen wat er ging gebeuren, vroegen ze: ‘Heer,
zullen we onze zwaarden pakken?’ En één van de leerlingen pakte zijn
zwaard en sloeg de knecht van de hogepriester. Hij sloeg zijn rechteroor
eraf. Maar Jezus zei: ‘Stop, genoeg!’ En hij pakte het oor en maakte de
man weer beter.
Er waren priesters, officieren van de tempel en leiders van het volk
meegekomen om Jezus gevangen te nemen. Jezus zei tegen hen: ‘Jullie
zijn hier gekomen met zwaarden en stokken. Alsof ik een gevaarlijke
misdadiger ben! Elke dag was ik bij jullie in de tempel, maar toen
namen jullie mij niet gevangen. Nu is het moment gekomen waarop
jullie gewacht hebben. Nu laat de duisternis haar macht zien.’
Lied

Opwekking 518 Heer U doorgrondt en kent mij

Heer U doorgrondt en kent mij,
Mijn zitten en mijn staan.
En U kent mijn gedachten,
Mijn liggen en mijn gaan.
De woorden van mijn mond O Heer die zijn voor U bekend.
En waar ik ook naartoe zou gaan,
Ik weet dat U daar bent.
Heer U bent altijd bij mij,
U legt U handen op mij,
En U bent voor mij,
En naast mij,
En om mij heen.
Heer U bent altijd bij mij,
U legt U handen op mij,
En U bent voor mij,
En naast mij,
En om mij heen.
Elke dag.

Heer U doorgrondt en kent mij,
Want in de moederschoot.
Ben ik door U geweven,
U bent oneindig groot!
Ik dank U voor dit wonder heer,
Dat u mijn leven kent.
En wat er ook gebeuren zal,
Dat U steeds bij mij bent!
Heer U bent altijd bij mij,
U legt U handen op mij,
En U bent voor mij,
En naast mij,
En om mij heen.
Heer U bent altijd bij mij,
U legt U handen op mij,
En U bent voor mij,
En naast mij,
En om mij heen.
Elke dag!
Bijbellezing met uitbeelding
Lucas 22 : 54 t/m 62
De mannen grepen Jezus vast en brachten hem naar het huis van de
hogepriester. Petrus liep op een afstand achter hen aan. Toen maakten
de mannen een vuur op de binnenplaats van het huis en gingen
eromheen zitten. Petrus ging bij hen zitten.
Een meisje dat daar werkte, zag Petrus bij het vuur zitten. Ze keek naar
hem en zei: ‘Die man was ook bij Jezus.’ Maar Petrus zei: ‘Mens, ik
ken hem niet eens!’ Even later zei iemand anders tegen Petrus: ‘Jij
hoort ook bij Jezus.’ Maar Petrus antwoordde: ‘Dat is niet waar!’ Een
uur later zei weer iemand anders: ‘Ik weet heel zeker dat jij bij Jezus
hoort. Want je komt duidelijk uit Galilea, net als hij!’ Maar Petrus zei:
‘Man, ik heb geen idee waar je het over hebt!’

Terwijl Petrus nog aan het praten was, kraaide er een haan. De Heer
draaide zich om en keek Petrus aan. En Petrus dacht terug aan wat de
Heer tegen hem gezegd had: ‘Jij zult drie keer zeggen dat je mij niet
kent. Dat zal vannacht gebeuren, nog voordat de haan kraait.’
Toen liep Petrus weg, en hij huilde.
Gedicht
Er kraait geen haan, er kraait geen haan
als Petrus bij het vuur gaat staan.
Er kraait geen haan en Petrus wacht
bij 't huis waar Jezus is gebracht.
Jij hoort bij Hem, jij hoort bij Hem,
zo roept opeens een vrouwenstem.
Jij hoort bij Jezus, waar of niet:
Maar Petrus zegt: ik ken Hem niet!
Te dicht bij 't vuur, te dicht bij 't vuur,
waar moet hij schuilen op dit uur:
Te dicht bij 't vuur, en weer die vraag:
zag ik jou niet bij Hem vandaag:
De derde maal, de derde maal,
zegt iemand: ik hoor aan je taal
dat jij er een van Jezus bent.
Maar Petrus vloekt en hij ontkent.
Er kraait een haan, er kraait een haan,
en hij is huilend weggegaan.
Er kraait een haan en Petrus weet:
ik liet mijn Meester in de stee.
Luisterlied

Bijbellezing met uitbeelding

Lucas 22: 57 t/m 75

De mannen die Jezus gevangengenomen hadden, bespotten hem. Ze
deden hem een blinddoek om en sloegen hem. Toen zeiden ze: ‘Hé
profeet, zeg eens wie dat deed!’ En ze beledigden hem op nog veel
meer manieren.
De volgende ochtend kwamen de leiders van het volk, de priesters en de
wetsleraren bij elkaar. Jezus werd bij hen gebracht, en ze vroegen hem:
‘Zeg eens, bent u de messias?’ Jezus zei: ‘Jullie geloven toch niet dat ik
het ben. En als ik jullie iets vraag, dan geven jullie geen antwoord.
Maar ik ben de Mensenzoon. En vanaf nu zal ik naast God zitten, aan
de rechterkant.’ Toen zeiden ze allemaal: ‘U bent dus de Zoon van
God?’ Jezus zei: ‘Jullie zeggen zelf dat ik het ben.’
Lied

Hemelhoog 428 - Jezus is de Goede Herder

refrein:
Jezus is de Goede Herder.
Jezus, Hij is overal.
Jezus is de Goede Herder,
brengt mij veilig naar de stal.
Als je 's avonds niet kunt slapen
en je bang in 't donker bent,
denk dan eens aan al die schaapjes,
die de Heer bij name kent.
refrein
En wanneer je soms alleen bent
en je hart is vol verdriet,
denk dan aan de goede Herder,
Hij vergeet zijn schaapjes niet.
refrein

Gedachtenis

Dina Dijkwel-Hamelink

Gedachtenislied

Lied 961

Niemand leeft voor zichzelf
niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven
voor God onze Heer,
aan Hem behoren wij toe.
Kennismaking met stagiair André Verschoor
Belofte van geheimhouding
Dankgebed, voorbeden, stil gebed
Gezongen Onze Vader

versie Elly en Rikkert

Onze Vader die in de hemelen zijt
Uw naam worde geheiligd
Uw koninkrijk kome
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel ) 2x
Geef ons heden ons dagelijks brood
En vergeef ons onze schulden
Gelijk ook wij aan anderen vergeven
En leidt ons niet in verzoeking
Maar verlos ons van de boze
Want van U is het koninkrijk
En de kracht en de heerlijkheid
Tot in eeuwigheid
In eeuwigheid. Amen
Collecte

Slotlied
Daar juicht een toon
e
(1 couplet Joh. de Heer, 2 en 3 liedboek 637)
Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
die galmt door gans Jeruzalem.
Een heerlijk morgenlicht breekt aan
de Zoon van God is opgestaan!
De Vader laat niet in het graf
zijn kind dat zoveel vreugde gaf,
Hij tilt het uit de kille grond –
het loopt als vuur de wereld rond.
Ziehier het licht van lange duur,
ziehier de Zoon, de zon, het vuur;
o vlam van Pasen, steek ons aan –
de Heer is waarlijk opgestaan!
Wegzending en Zegen
Lied

Lied 415 : 3

Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

Gezegende zondag!

Er is koffie, thee en
limonade in de koorkerk,
welkom om te blijven!

