Paasprogramma 2020

“Hij leeft”

Opening door Elly
Gebed door ds. D. Zoet
Samenzang: Psalm 81 : 1 en 12
Zingt nu blij te moe
’t Machtig Opperwezen
Enen lofzang toe;
Om ons heilgenot
Worde Jakobs God
Met gejuich geprezen.
Opent uwen mond;
Eist van Mij vrijmoedig,
Op Mijn trouwverbond;
Al wat u ontbreekt,
Schenk Ik, zo gij ’t smeekt,
Mild en overvloedig.
Declamatie
Wie kent er niet het Bijbelverhaal,
Van Jezus’ laatste Avondmaal?
Daar in die stille bovenzaal?
Daar nam de Meester zelf het brood;
Brak het ten teken van Zijn dood.
Waarna Hij het aan alle discipelen bood.
En daarna ook de beker wijn.
Die zou voortaan het teken zijn
Van ’t Nieuw verbond, door nood en pijn.
“Doet dit tot Mijn gedachtenis”
Zo sprak Hij. En nog altijd is
Zijn Kerk bijeen aan deze dis.

Schriftlezing: Mattheüs 26:26-30
En als zij aten, nam Jezus het brood, en gezegend hebbende, brak Hij het,
en gaf het den discipelen, en zeide: Neemt, eet, dat is Mijn lichaam.

En Hij nam den drinkbeker, en gedankt hebbende, gaf hen dien,
zeggende: Drinkt allen daaruit; Want dit is Mijn bloed, het bloed des
Nieuwen Testaments, hetwelk voor velen vergoten wordt, tot vergeving
der zonden.
En Ik zeg u, dat Ik van nu aan niet zal drinken van de vrucht des
wijnstoks tot op dien dag, wanneer Ik met u dezelve nieuw zal drinken in
het Koninkrijk Mijns Vaders.
En als zij dan de lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar den
Olijfberg.
Zingen door de kinderen:
’t Is middernacht, en in de hof;
buigt tot de dood bedroefd in ’t stof.
De Levensvorst, in Zijn gebeên;
Doorworstelt Hij Zijn strijdt alleen.
’t Is middernacht, maar hoe Hij lijdt,
Zijn jong’ren slapen bij die strijd,
en derven afgemat in rouw
de aanblik op des Meesters trouw.
’t Is middernacht, maar Jezus waakt.
En ’t zielelijden dat Hij smaakt;
Bant uit Zijn hart de bede niet:
“Mijn Vader, dat Uw wil geschiedt.”
Declamatie
Door Jeruzalems donk’re straten,
Marcheren honderden soldaten.
Een verrader leidt de bende;
Omdat hij zijn Meester kende.
Met een kus wijst hij Hem aan.
Allen zien nu Jezus staan.
Vriend’lijk vraagt Hij: “Wien zoekt gij?
Laat dezen gaan en neemt dan Mij.”
Een lange dag moest Hij lijden aan ’t kruis;
Om zondaars te bevrijden van zonden;
En hen te brengen in ’t Vaderhuis.
Maar aan het einde van die lange dag
Riep Hij: “Het is volbracht!”

’t Voorhang werd gescheurd,
Van boven naar beneden;
De weg naar God was vrij.
Gods Paaslam was geslacht;
God nam Zijn volk weer aan.
Zingen door de kinderen:
Vaste Rots van mijn behoud,
Als de zonde mij benauwt.
Laat mij steunen op Uw trouw,
Laat mij rusten in Uw schaûw,
Waar het bloed door U gestort,
Mij de Bron des Levens wordt.
Jezus, niet mijn eigen kracht,
niet het werk door mij volbracht,
niet het offer dat ik breng,
niet de tranen die ik pleng,
schoon ik ganse nachten ween,
Kunnen redden: Gij alleen.
Bijbelvertelling door Elly
Zingen door de kinderen:
Daar juicht een toon, daar klinkt een stem
die galmt door gans' Jeruzalem
een heerlijk morgenlicht breekt aan
de Zoon van God is opgestaan!
Geen graf hield Davids Zoon omkneld,
Hij overwon, die sterke Held.
Hij steeg uit 't graf door Vaders kracht,
want Hij is God, bekleed met macht!
Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles, alles is voldaan.
Wie in geloof op Jezus ziet,
die vreest voor dood en helle niet.
Want nu de Heer’ is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan.
Een leven door Zijn dood bereid,
een leven in Zijn heerlijkheid.

Declamatie
Leg dit woord niet naast je neer;
Maar buig je knieën keer op keer.
Stel niet uit maar vlucht tot Hem;
En luister, eerbiedig, naar Zijn stem.
Samenzang: Psalm 118 : 12 en 14

Dit is de dag, de roem der dagen,
Dien Isrels God geheiligd heeft;
Laat ons verheugd, van zorg ontslagen,
Hem roemen, die ons blijdschap geeft.
Och HEER, geef thans Uw zegeningen;
Och HEER, geef heil op dezen dag;
Och, dat men op deez' eerstelingen
Een rijken oogst van voorspoed zag.
Gij zijt mijn God, U zal ik loven,
Verhogen Uwe majesteit;
Mijn God, niets gaat Uw roem te boven;
U prijz' ik tot in eeuwigheid.
Laat ieder 's HEEREN goedheid loven,
Want goed is d' Oppermajesteit;
Zijn goedheid gaat het al te boven;
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid!
Sluiting door Elly

U zij de glorie, opgestane Heer’!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen,
Daald' een engel af,
Heeft de steen genomen
Van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Ziet Hem verschijnen, Christus onze Heer’!
Hij brengt al de Zijnen in Zijn armen weer.
Weest dan volk des Heeren,
Blijd' en welgezind,
En zegt telkenkere: Christus overwint!
U zij de glorie, opgestane Heer’,
U zij de victorie, nu en immermeer.

Collecte
Normaal gesproken is er altijd een collecte voor het werk van de zondagsschool.
We begrijpen dat u graag iets zou willen geven. Dit kan via de Scipio-app of door het
overmaken naar het bankrekeningnummer van de diaconie: NL13RABO0366312367.
Vermeldt u er dan even bij dat het voor de zondagsschool is? Hartelijk dank.

Wij wensen u allen een Gezegend Pasen!
Puzzel

