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Refrein 
Wij zijn op weg naar het moment 
dat alles anders is voorgoed, 
want Jezus die ons falen kent, 
Hij sterft voor ons, maakt alles goed. 
 

De leerlingen, verwachtingsvol, 
het Pesachmaal zal anders zijn 
en dit moment zo waardevol: 
lichaam en bloed, het brood, de wijn. 
 

Lied 96 Het is fijn om je vriend te zijn (Opw) 
 
Ik vind het fijn om jou te helpen 
en je vriend te zijn. 
Zeg me waar ik helpen kan. 
 
Ik ben nooit te klein 
om een vriend te zijn. 
Dus vraag gerust of ik helpen kan. 

Want ik word zelf ook geholpen 
door mijn beste vriend. 
Jezus helpt mij elke dag. 
 
En ik leer van Hem 
hoe ik een vriend kan zijn 
en dat ik jou helpen mag. 
 

 

 
 

 

Lied 33 Daar ruist langs de wolken (JdH) 
 
Daar ruist langs de wolken een lief'lijke Naam, 
die hemel en aarde verenigt te zaam, 
Geen naam is er zoeter en beter voor 't hart, 
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart. 
Kent gij, kent gij, die Naam nog niet? 
Die Naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn 
lied! 
 
 
 

Die naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard, 
want Hij kwam om zalig te maken op aard; 
zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf, 
genade bij God door Zijn zoenbloed verwierf. 
Kent gij, kent gij, die Jezus niet, 
die om ons te redden, de hemel verliet? 
 
Eens buigt zich ook alles voor Jezus in 't stof 
en d' Engelen zingen voortdurend Zijn lof. 
O mochten w' om Jezus verheerlijkt eens staan, 
dan hieven wij juichend de jubeltoon aan: 
Jezus, Jezus, Uw naam zij d' eer, 
want Gij zijt der mensen en engelen Heer! 
 
 

Lied 261 Abba Vader (Opw) 
 
Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 
U alleen doorgrondt mijn hart, 
U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn, 
U laat nooit alleen. 
Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 
 
Abba, Vader, laat mij zijn  
slechts van U alleen, 
Dat mijn wil voor eeuwig zij 
d'uwe en anders geen. 
laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. 
laat mij nimmer gaan. 
Abba, Vader, laat mij zijn 
slechts van U alleen. 


