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Middagdienst 15 maart 2020 
Thema: Samen op weg naar Pasen 
Voorganger: ds. van Veluw 
Band: GO(U)D 
Organist: Martien van der Knijff 
Ouderling van dienst: S. Bartelink !
Zingen voor de dienst: !
Opwekking 539 - Kom nu is de tijd !
Refrein: 
Kom, nu is de tijd: aanbid Hem. 
Kom, nu is de tijd: ontmoet jouw God. 
Kom, zoals je bent, aanbid Hem. 
Kom, zoals je bent en geef je hart. 
Kom. !
Eens zal elke tong U belijden als Heer, 
Buigt zich elke knie voor U neer. 
Toch heeft U het beste aan Hem beloofd 
Die nu in U gelooft. !
Refrein !
Eens zal elke tong U belijden als Heer, 
Buigt zich elke knie voor U neer. 
Toch heeft U het beste aan Hem beloofd 
Die nu in U gelooft. !
Refrein !
Opwekking 488 - Heer ik kom tot U !
Heer ik kom tot U 
Neem mijn hart verander mij 
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U !
Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben, 
trots en twijfel wijken, voor de kracht van Uw liefde !

Refrein 2x : 
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen 
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart 
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend 
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de 
kracht van Uw liefde. !
Heer kom dichterbij, 
dan kan ik Uw schoonheid zien. 
En Uw liefde voelen diep in mij 
en Heer leer mij Uw wil, zodat ik U steeds dienen kan. 
En elke dag mag leven, door de kracht van Uw liefde !
Refrein 2x !
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest 
en de kracht van Uw liefde. !
Mededelingen en introductie !
Psalm 23:1 !
De Heer is mijn Herder! 
’k Heb al wat mij lust 
Hij zal mij geleiden 
naar grazige weiden. 
Hij voert mij al zachtkens 
aan waat’ren der rust. !
Votum & groet 
Stil gebed !
Zingen 
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. 
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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! !
Gebed om de Heilige Geest bij de opening van Het 
Woord !
Schriftlezingen !
Lukas 22:14-20. !
14Toen het zover was, ging hij samen met de apostelen 
aanliggen voor de maaltijd. 15Hij zei tegen hen: ‘Ik heb 
er hevig naar verlangd dit pesachmaal met jullie te eten 
voor de tijd van mijn lijden aanbreekt. 16Want ik zeg 
jullie: ik zal geen pesachmaal meer eten voordat het zijn 
vervulling heeft gevonden in het koninkrijk van God.’ 
17Hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en zei: 
‘Neem deze beker en geef hem aan elkaar door. 18Want 
ik zeg jullie: vanaf nu zal ik niet meer drinken van de 
vrucht van de wijnstok tot het koninkrijk van God 
gekomen is.’ 19En 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.’ 20 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. 

Johannes 19:23-27. !
23Nadat ze Jezus gekruisigd hadden, verdeelden de 
soldaten zijn kleren in vieren, voor iedere soldaat een 
deel. Maar zijn onderkleed was in één stuk geweven, van 
boven tot beneden. 24Ze zeiden tegen elkaar: ‘Laten we 
het niet scheuren, maar laten we loten wie het hebben 
mag.’ Zo ging in vervulling wat de Schrift zegt: ‘Ze 
verdeelden mijn kleren onder elkaar en wierpen het lot 
om mijn gewaad.’ Dat is wat de soldaten deden. 25Bij het 
kruis van Jezus stonden zijn moeder met haar zuster, 
Maria, de vrouw van Klopas, en Maria uit Magdala. 26Toen 
Jezus zijn moeder zag staan, en bij haar de leerling van 
wie hij veel hield, zei hij tegen zijn moeder: ‘Dat is uw 
zoon,’ 27en daarna tegen de leerling: ‘Dat is je moeder.’ 
Vanaf dat moment nam die leerling haar bij zich in huis. !
Johannes 20 :19-22. !
19Op de avond van die eerste dag van de week waren de 
leerlingen bij elkaar; ze hadden de deuren afgesloten, 
omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun 
midden staan en zei: ‘Ik wens jullie vrede!’ 20Na deze 
woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De 
leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. 21Nog 
eens zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij 
heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’ 22Na deze 
woorden blies hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de 
heilige Geest.

Kinderlied: Samen op weg naar Pasen !
Refrein: 
Samen op weg naar Pasen 
Samen op weg de toekomst tegemoet 
Samen op weg naar Pasen 
Samen op weg en weten ‘het komt goed’ 
Samen op weg naar Pasen 
geweldig dat dat kan en dat dat mag 
Samen op weg naar Pasen 
en delen in Gods liefde elke dag !
Stilstaan bij zijn intocht in de stad Jeruzalem 
Stilstaan bij Hosanna tot de woorden “kruisig hem!” 
Stilstaan bij zijn angsten, bij zijn pijn en her verraad 
maar weten dat het leven dankzij Hem weer verder gaat
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Refrein !
Stilstaan bij de dingen die Hij voor ons heeft gedaan 
Stilstaan bij het kruis dat je op Golgotha zag staan 
Stilstaan bij zijn leven dat Hij voor de mensen gaf 
en stilstaan bij de vrouwen bij het openstaande graf !
Refrein !
Samen mogen lezen van de weg die Hij moest gaan 
Hoe Hij door zijn liefde zelf de dood wist te verslaan 
Voelen dat Hij meegaat, voelen dat Hij in ons leeft 
Het wonder van het Paasfeest dat ons weer een toekomst 
geeft !
Refrein !
Voor de kinderen van groep 1 en 2 is er tijdens de 
preek kleuteropvang, zij mogen met Debora mee. !
Verkondiging !
Opwekking 123 - Groot is Uw trouw, o Heer !
Groot is uw trouw, o Heer, 
Mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde 
Die Gij steeds waart, 
Dat bewijst Gij ook nu. !
Refrein: 
Groot is uw trouw, o Heer, 
Groot is uw trouw, o Heer, 
Iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, 
Aan mij betoond. !
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 
En uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 
Kracht voor vandaag, 
Blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. !
Refrein 

Gebed 
Collecte 
(onder de collecte mogen de kinderen uit de oppas 
worden gehaald voor de zegen) !
1e collecte is voor: Diaconie 
2e collecte is voor: Pastoraat en eredienst !
Sela - Via Dolorosa !
Langs de Via Dolorosa in Jeruzalem die dag,  
verdrongen zich de mensen in de straat. 
Daar staarden ze Hem na: 
de man die sterven moest op Golgotha. 
  
Refrein: 
Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg, 
ging de Christus, onze Koning als een lam. 
Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart, is Hij gegaan, 
langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha. 
  
Er kwam bloed uit al zijn wonden, uit de striemen op zijn rug, 
uit de kroon van doornen om zijn hoofd geklemd. 
En Hij droeg met elke stap 
de hoon van hen die schreeuwden: “Kruisig Hem!”. 
  
Refrein !
Zijn kruis werd een troon, zijn bloed wast ons schoon 
en het stroomt door het hart van Jeruzalem. !
Refrein !
Zegen !
Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
 amen, God Uw naam ter eer! !
Bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor: Aflossing en 
onderhoud kerkelijke gebouwen !
De volgende dienst is vanavond om 19.00 uur 
___________________________________________ 
De volgende middagdienst is zondag 3 mei 
Voorganger: ds. de Kok 
___________________________________________ 
Fijn dat u er was, we wensen u een goede zondagavond toe!


