
Maandag 28 maart (2e Paasdag) 
 

Opwekking 773 
Uit liefde gaf God zijn eigen Zoon, 
die zijn leven gaf voor de wereld. 
Hij droeg de last, onze schuld en straf. 
Aan het kruis riep Hij: Alles is volbracht! 
Jezus won! Hij versloeg het duister. 
Nu Hij leeft, is de dood verslagen. 
 

Refrein : 
Want Hij baande een weg 
waardoor wij zijn gered. 
Hij’s de enige die redt. 
Daarom juichen wij luid 
en wij zingen het uit: 
Prijs de Heer! Prijs de Heer! 
Jezus, die de wereld redt. 
 

Maak het nieuws bekend, want Hij komt terug 
om de heerschappij op te eisen. 
O gemeente zing, want je redder is 
nu gekroond met eer en met majesteit. 
Hij is Heer, heerser van de hemel! 
En zijn naam is Jezus, de Messias. 
 

Refrein 
 

Jezus won! Hij versloeg het duister. 
Nu Hij leeft, is de dood verslagen. 
 

Hij is Heer, heerser van de hemel! 
En zijn naam is Jezus, de Messias. 
 
Refrein (2x) 

Opening en gebed  (ds. Rozema) 
 
Zingen: Psalm 105 vers 1 Oude Berijming 
 
Lezing: Matt. 21: 1-11  (Hilvert Huiting) 
 
Opwekking 298  
Hosanna, hosanna, hosanna in de hoge. (2x) 
Heer, ons hart is vol lof. 
Wij verhogen uw naam. 
Wees verheven, o Heer mijn God, 
hosanna in de hoge. 
 
Glorie, glorie, glorie voor de Koning. (2x) 
Heer, ons hart is vol lof. 
Wij verhogen uw naam. 
Wees verheven, o Heer mijn God, 
glorie voor de Koning. 
 
Lezing: Matt. 26: 1-5 (Rineke Joosten)  
 
Lezing: Matt. 26: 6-13 (Ebert v/d Heide) 
 
Opwekking 705  
Aan de maaltijd wordt het stil, 
als de meester knielen wil, 
en vol liefde als een knecht, 
elk apart de voeten wast en zegt: 
Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel, 
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, 
dit is wat de wereld ziet van Mij 
Als je Mij gaat volgen 

Refrein: 
Toon mijn liefde, aan de ander 
dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad. 
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, 
de ander, zo heb ik ook jou liefgehad. 
 
In de wereld wordt het stil, 
als wij doen wat Jezus wil 
en gaan dienen als een knecht, 
zoals Hij ons heeft gezegd, Hij zei: 
Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel, 
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, 
dit is wat de wereld ziet van Mij 
Als je Mij gaat volgen 
 
Refrein 
  

Lezing: Joh. 13: 1-15 (Wessel Wubs) 
 

Lezing: Matt. 26:36-46 (Alinda Wezel) 
 

Zingen Psalm 6 vers 3 en 6   OB 
 
Lied 280 vers 1 en 3 JdH 
1. ‘t Is middernacht, en in de hof, 
buigt, tot de dood bedroefd, in ’t stof 
de Levensvorst; in Zijn gebeên 
doorworstelt Hij Zijn strijd alleen. 
 
3. ’t Is middernacht, maar Jezus waakt, 
en ’t zielelijden, dat Hij smaakt, 
bant uit Zijn hart de bede niet: 
“Mijn Vader, dat Uw wil geschied”. 



 
Lezing: Matt: 26: 47-56 (Klara Halmingh) 
 
Zingen: Gezang 180 vers 1 en 6  LvdK 
 
Lezing Matt: 26:69-75  (Hilvert Huiting) 
 
Gezang 43 vers 1 HG 
Is dat, is dat mijn Koning, 
dat aller vaad'ren wens, 
is dat, is dat zijn kroning? 
Zie, zie, aanschouw de mens! 
Moet Hij dat spotkleed dragen, 
dat riet, die doornenkroon, 
lijdt Hij die spot, die slagen, 
Hij, God, uw eigen Zoon? 
 
Lezing: Matt. 27: 20-32 (Rineke Joosten) 
 
Opwekking 614  
Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem 
met een kruis op zijn rug 
en een doornenkroon. 
Hoor de menigte schreeuwt en roept: 
'Kruisigt Hem!' 
Zo gaf God zijn eigen Zoon. 
 
Zie het Lam aan het kruis 
daar op Golgotha, 
als de koning der Joden wordt hij veracht. 
Zie de liefde voor ons in zijn ogen staan 
als hij roept: 'Het is volbracht'. 
 

Refrein: 
Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer, 
dat U het kruis voor mij droeg. 
U bewijst uw genade aan mij telkens weer. 
Uw genade is mij genoeg. 
 
In het rijk van de dood is Hij neergedaald. 
Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan. 
Maar de steen van het graf is 
nu weggehaald, 
Jezus leeft, Hij is opgestaan. 
 
Refrein 
 
En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid, 
met ontzag en respect 
kniel ik voor U neer. 
U bent Koning en God tot in eeuwigheid, 
U bent Jezus, de hoogste Heer. 
 
Refrein 
 
Lezing: Matt. 27: 33-50 (Egbert v/d Heide) 
 
Zingen: Psalm 22 vers 1,4 en 9    OB1773      
 
 
 
 
 
 
 
 

Testify:  Luisterlied (Opwekking 727) 
Mijn God, ik kom naar U, dan ben ik veilig. 
Ik heb het U gezegd, en blijf het zeggen: 
Ik heb U nodig, Heer, 
de rest is overbodig. 
 
De mensen hebben andere idolen 
en wringen zich voor hen in honderd bochten, 
maar dat zal ik nooit doen 
en zelfs hun naam niet noemen. 
 
Mijn God, U vult mijn bord, U vult mijn beker. 
U hebt iets moois bedacht 
en straks is het van mij. 
U houdt mijn hele leven in uw handen 
en ik kom goed terecht, 
want dat hebt U gezegd. 
 
De hele nacht lig ik aan God te denken. 
Ik voel dat Hij er is, 
zijn wijsheid geeft me rust. 
Dan word ik blij en zeker van mijn redding. 
Ik leef, ik leef naast God, 
ik val niet uit zijn hand. 
 
Want U zult mij niet zomaar laten sterven. 
Ik hoef niet naar het graf, 
want U laat mij niet los. 
U wilt mij leren waar ik het moet zoeken. 
Heel dicht bij U, mijn God, 
zal ik gelukkig zijn. 
 
 



Lezing: Matt: 27:62-66 (Wessel Wubs) 
 
Lied 353 OTH 
Jezus, ik wil U bedanken  
voor wat U voor mij hebt gedaan. 
Omdat U voor mij bent gestorven  
maar ook weer bent opgestaan. 
 
Refrein: 
Jezus, ik dank U, U gaf Uzelf voor mij. 
Jezus, ik dank U en geef mijzelf aan U. 
 
U werd geschopt en geslagen,  
ze lachten en scholden U uit. 
En zelfs door vrienden verlaten,  
hing U voor mij aan het kruis. 
 
Refrein 
 
U hebt mijn zonden gedragen 
en ook al mijn pijn en verdriet. 
Dat U zoveel van mij kon houden,  
nee Heer, dat begrijp ik niet. 
 
Refrein 
 
Lezing: Matt. 28:1-10 (Alinda Wezel) 
 
Zingen:  Gezang 215 vers 1, 2 en 3 LvdK  
 
 
 
 

Kinderopwekking 232 
Wij vieren feest 
omdat Jezus weer leeft. 
Wij vieren feest om wat Hij heeft gedaan. 
Wij vieren feest, omdat Jezus weer leeft. 
Jezus is opgestaan! 
 
Hij heeft de dood overwonnen, 
ons van de zonde bevrijd. 
Hij stierf maar dit is het wonder: 
Hij leeft in eeuwigheid 
 
Dus zing ik: Halleluja, prijs de Heer 
prijs zijn grote naam. 
En zing ik: Halleluja, prijs de grote Koning. 
Jezus is opgestaan! 
 
Lezing: Matt. 28: 16-18 (Klara Halmingh)  
 
Gebed en sluiting  (ds. Rozema)  
 
Slot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lied 928 vers 1 en 2  JdH 
1. Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar. 
Wat wij hier beleden samen met elkaar. 
Aan uw daag’lijks leven, uw gezin, uw werk. 
Wilt u daaraan geven, daar bent u Gods kerk. 
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar. 
 
 
2. Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar, 
wat wij hier beleden samen met elkaar. 
Neem van hieruit vrede, vrede mee naar huis, 
dan is vanaf heden Christus bij u thuis. 
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar. 
 
Collecte bij de deur 
 
Bij uitgaan van de kerk zingt Testify 
Opwekking 773 (voor de tekst: zie lied 1) 
 
 


