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Welkom & mededelingen 
 
Zingen ELB 251 

 
Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 
en hoe onzegbaar ons nabij. 
Gij zijt gestadig met ons bezig, 
onder uw vleugels rusten wij. 
 
Gij zijt niet ver van wie u aanbidden, 
niet hoog en breed van ons vandaan... 
Gij zijt zo mens'lijk in ons midden, 
dat Gij dit lied wel zult verstaan. 
 
Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen 
en niemand heeft u ooit gezien. 
Maar wij vermoeden en geloven 
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient. 
 
Gij zijt in alles diep verscholen, 
in al wat leeft en zich ontvouwt. 
Maar in de mensen wilt Gij wonen 
met hart en ziel aan ons getrouwd. 
 
Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 
waar ook ter wereld mensen zijn. 
Blijf zo genadig met ons bezig, 
tot wij in U volkomen zijn. 

 

Stil gebed / Votum en groet 
 
Zingen Psalm 43:1, 2 en 3 

 
O God, kom mijn geding beslechten, 
verlos mij van wie U versmaadt. 
Boosdoeners willen met mij rechten, 
die niet aan trouw en waarheid hechten. 
Doe mij ontkomen aan hun haat, 
o HEER, mijn toeverlaat. 
 
Zijt Gij dan niet mijn burcht gebleven, 
de sterke vesting van mijn hart ? 
Waarom hebt Gij dan nu mijn leven 
aan mijn belagers prijsgegeven ? 
Waarom ga ik gebukt van smart, 
gekleed in somber zwart ? 
 
O Here God, kom mij bevrijden, 
zend mij uw waarheid en uw licht 
die naar uw heilge berg mij leiden, 
waar Gij mij woning wilt bereiden. 
Geef dat ik door U opgericht 
kom voor uw aangezicht. 



Gebod 
Micha 6: 3-8 

 
Gebed van verootmoediging 

 
Zingen Gezang 178: 1, 8 en 9 

 
Jezus, om uw lijden groot, 
om uw leven en uw dood 
die volbrengen 't recht van God, 
Kyrie eleison. 
 
Om de doornen van uw kroon, 
om de gees'ling en de hoon, 
roepen wij, o Mensenzoon, 
Kyrie eleison. 
 
Om uw kruis, Heer, bidden wij, 
om de speerstoot in uw zij, 
ga aan onze schuld voorbij, 
Kyrie eleison. 

 
Genadeverkondiging 
 
Gebed voor de opening van de Schrift 
 
Kindermoment 
 
Lezing 
Exodus 12: 1-13, Mattheus 26:1-5 (tekst) 

 
Zingen Gezang 173: 1, 2 en 3 
 

Alles wat over ons geschreven is 
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen, 
alle geboden worden thans voldragen, 
alle beproeving van de wildernis. 
 
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. 
 
Jezus, de haard van uw aanwezigheid 
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken. 
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken, 
Gij Hogepriester in der eeuwigheid. 

 

  

 



Preek 
‘Twee agenda’s’ 

 
Zingen Gezang 187: 1 en 2 
 

Daar gaat een lam en draagt de schuld 
der wereld met zich mede; 
het boet in eindeloos geduld 
voor al wat wij misdeden. 
Daar gaat het en het wordt zo moe, 
stil gaat het naar de slachtbank toe, 
't vindt nergens meer een weide. 
Smaad neemt het op zich, hoon en spot, 
wonden en doodsangst zijn zijn lot 
en zegt: dit wil ik lijden. 
 
Ik zal daarvoor mijn leven lang 
U danken, dit gedenken: 
de liefde, die 'k van U ontvang, 
U, Jezus, wederschenken. 
Gij zijt het licht, Heer, van mijn hart; 
wanneer het in de dood verstart, 
dan zijt Gij nog mijn leven. 
Niets heb ik van mijzelve meer, 
zie, alles wat ik ben, o Heer, 
zij in uw hand gegeven. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 

Inzameling gaven 
1. Coming Home   2. Kerk  3. Onderhoud Dorpskerk 

 
Zingen Psalm 43: 4 en 5 

 
Dan ga ik op tot uw altaren, 
tot U, o bron van zaligheid. 
Dan mag mijn ziel uw heil ervaren 
en dankbaar ruisen alle snaren 
voor U die al mijn vreugde zijt 
en eindloos mij verblijdt. 
 
Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen, 
mijn hart, wat kwelt gij u zozeer ? 
Vertrouw op 's Heren welbehagen. 
Hij doet weldra de morgen dagen. 
Ja, ik zal zingen tot zijn eer: 
mijn redder is de Heer. 

 
Zegen 
Amenzang 

 


