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Welkom

Bijbellezing: Johannes 13: 1-15

Samenzang
Welk een vriend is onze Jezus,
die in onze plaats wil staan!
Welk een voorrecht, dat ik door Hem
altijd vrij tot God mag gaan!
Dikwijls derven wij veel vrede,
dikwijls drukt ons zonde neer,
juist omdat wij ’t al niet brengen
in ’t gebed tot onze Heer.

Samenzangf
Laten wij de Heiland vragen
ons te leiden en te dragen,
en ons tot zijn welbehagen
toe te rusten hier op aard;

Leidt de weg soms door verzoeking,
dat ons hart in ’t strijduur beeft,
gaan wij dan met al ons strijden
tot Hem die verlossing geeft.
Kan een vriend ooit trouwer wezen
dan Hij die ons lijden draagt?
Jezus biedt ons aan genezing.
Hij alleen is ’t die ons schraagt.
Zijn wij zwak, belast, beladen
en terneergedrukt door zorg:
dierbre Heiland, onze toevlucht,
Gij zijt onze hulp en borg!
Als soms vrienden ons verlaten,
gaan wij biddend tot de Heer.
In zijn armen zijn wij veilig.
Hij verlaat ons nimmermeer.
Bijbellezing: Lukas 22: 1-6
Samenzang
Gij, Heiland, wordt verraden,
lijdt slagen, hoon en spot
en al mijn euveldaden
draagt Gij, mijn Heer en God.
Zij brengen U gebonden
voor ‘t heidense gericht,
waar gruwelijk geschonden,
bespuwd wordt uw gezicht.
Bijbellezing: Lukas 22: 7-13
Samenzang
Gij die de Heer des huizes zijt
en rijke gaven geeft,
Gij hebt genad’ en heil bereid
voor wie het nodig heeft.
Och, troost ook mij, uw dwalend kind,
dat zoveel schuldigs in zich vindt.
Uw evangelie spreke mij, bedroefde zondaar, vrij.

ons van zelfzucht te bevrijden,
dat wij Hem geheel ons wijden
en ons laten toebereiden
voor de eeuwge heerlijkheid.
Bjbellezing: Lukas 22: 15-20
Samenzang
Mijn Jezus, toen Gij vóór uw scheiden
voor 't laatst nog met uw jong’ren spraakt,
hebt Gij de vruchten van Uw lijden
ons in een testament vermaakt.
Wij heffen dankbaar ‘t hart naar boven,
om voor die liefde U te loven.
Ons angstig en versaagd geweten
wordt hier met troost en kracht vervuld.
Want brood en beker doen ons weten:
wij zijn bevrijd van onze schuld
en kunnen nu voor alle zonden
vergeving vinden in uw wonden.
Met brood en wijn wilt Gij ons geven
wat wij behoeven allermeest:
het voedsel voor ’t inwendig leven,
het daaglijks brood voor onze geest.
Uw dis wil ons geloof versterken
en nieuwe krachten in ons werken.
Bijbellezing: Lukas 22: 21-23
Samenzang
Wi Masra, na da srefi neti,
di Judas ben de tori Yu,
Yu poti fu wan sakramenti
da santa Avondmaal fu Yu.
Ke, Masra, da wan switi dresi!
Na en wi feni Gadoblesi.
Da skin fu Yu da fu wi ala, da brudu fu wi ala tu.
Èn leki brada nanga brada, da lobi tai wi ala tru.
Da Yu wi alamal romboto
te Avondmaal, fu Yu de hopo.
Zegenwens

