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369 Door uw genade Vader, mogen 
wij hier binnen gaan.  
 
Ga weg! 
 
Lukas 5: 4  Toen 37  En Hij kwam en trof hen slapend aan en 
Hij zei tegen Petrus: Simon, slaapt u? Was u niet in staat één 
uur te waken?Hij ophield met spreken, zei Hij tegen Simon: 
Vaar naar het diepe gedeelte en werp uw netten uit om te 
vangen. 
5  Maar Simon antwoordde en zei tegen Hem: Meester, wij 
hebben heel de nacht gewerkt en niets gevangen, maar op 
Uw woord zal ik het net uitwerpen. 
6  En nadat zij dat gedaan hadden, vingen zij een grote 
hoeveelheid vissen en hun net begon te scheuren. 
7  En zij wenkten hun metgezellen, die in het andere schip 
waren, dat zij hen moesten komen helpen. Die kwamen en zij 
vulden beide schepen, zodat zij bijna zonken. 
8  Toen Simon Petrus dat zag, viel hij neer voor de knieën van 
Jezus en zei: Heere, ga weg van mij, want ik ben een zondig 
mens. 
 
414 U zond Uw Zoon 
 
Markus 14: 22 En terwijl zij aten, nam Jezus brood en toen Hij 
het gezegend had, brak Hij het en gaf het hun en zei: Neem, 
eet, dit is Mijn lichaam. 

23  En Hij nam de drinkbeker en nadat Hij gedankt had, gaf Hij 
hun die en zij dronken er allen uit. 
24  En Hij zei tegen hen: Dit is Mijn bloed, het bloed van het 
nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt. 
25  Voorwaar, Ik zeg u dat Ik niet meer zal drinken van de 
vrucht van de wijnstok tot op de dag wanneer Ik die nieuw zal 
drinken in het Koninkrijk van God. 
26  En toen zij de lofzang gezongen hadden, vertrokken zij 
naar de Olijfberg. 

 
Dankzegging & avondmaalsviering 
 
379 Heerlijk is Uw Naam 
 
Ik niet! 
 
29  En Petrus zei tegen Hem: Ook al zullen allen aanstoot aan 
U nemen, ik echter niet. 
30  En Jezus zei tegen hem: Voorwaar, Ik zeg u dat u 
vandaag, in deze nacht, voordat de haan twee keer gekraaid 
zal hebben, Mij driemaal zult verloochenen. 
31  Maar hij zei nog krachtiger: Al moest ik met U sterven, ik 
zal U beslist niet verloochenen! En evenzo spraken zij ook 
allen. 
 
509 Zo lief had God de vader ons 
 

Hartelijk welkom! 
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Ik ben moe. 
 
37  En Hij kwam en trof hen slapend aan en Hij zei tegen 
Petrus: Simon, slaapt u? Was u niet in staat één uur te 
waken? 
 
616 Houd me dicht bij U 
 
 
Volbracht 
 
Markus 15: En de soldaten leidden Hem 
het paleis binnen, dat is het 
gerechtsgebouw, en riepen heel de 
legerafdeling bijeen. 
17  En zij deden Hem een purperen mantel om, en nadat zij 
een doornenkroon gevlochten hadden, zetten zij Hem die op 
18  en begonnen Hem te begroeten: Gegroet, Koning van de 
Joden! 19  En zij sloegen op Zijn hoofd met een rietstok en 
bespuwden Hem en zij vielen op de knieën en aanbaden 
Hem.20  En toen zij Hem bespot hadden, trokken zij Hem de 
purperen mantel uit en trokken Hem Zijn eigen kleren aan en 
leidden Hem naar buiten om Hem te kruisigen. 
21  En zij dwongen een voorbijganger, Simon van Cyrene, die 
van de akker kwam, de vader van Alexander en Rufus, dat hij 
Zijn kruis droeg. 22 ¶  En zij brachten Hem naar de plaats 
Golgotha, dat is vertaald: Schedelplaats. 23  En zij gaven 

Hem met mirre gemengde wijn te drinken, maar Hij nam die 
niet. 24  En toen zij Hem gekruisigd hadden, verdeelden zij 
Zijn kleren: door het lot te werpen bepaalden zij wat ieder 
ervan nemen zou.25  En het was het derde uur en zij 
kruisigden Hem. 26  En het opschrift met Zijn beschuldiging 
was boven Hem geschreven: DE KONING VAN DE JODEN. 
 
614 Zie hoe Jezus daar loopt 
 
terugblik 
 
1 Petrus 2: 21  Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook 
Christus voor ons geleden heeft; Hij laat ons zo een voorbeeld 
na, opdat u Zijn voetsporen zou navolgen; 
22  Hij, Die geen zonde gedaan heeft en in Wiens mond geen 
bedrog gevonden is; 
23  Die, toen Hij uitgescholden werd, niet terugschold, en toen 
Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem Die 
rechtvaardig oordeelt; 
24  Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op 
het hout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de 
gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u 
genezen. 
 
Nadenken over de teksten < preek >  
 
312 Mildheid en Majesteit 
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Nu begint het pas!!! 
 
Openb 7:13 ¶  En een van de ouderlingen antwoordde en zei 
tegen mij: Dezen, die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn 
zij en waar zijn zij vandaan gekomen? 
14  En ik zei tegen hem: U weet het, mijn heer. En hij zei 
tegen mij: Dezen zijn het die uit de grote verdrukking komen; 
en zij hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun 
gewaden wit gemaakt in het bloed van het Lam. 
15  Daarom zijn zij vóór de troon van God, en dienen Hem 
dag en nacht in Zijn tempel. En Hij Die op de troon zit, zal Zijn 
tent over hen uitspreiden. 16  Zij zullen geen honger of dorst 
meer hebben, en geen zonnesteek of 
enige hitte zal hen treffen. 17  Want het 
Lam, Dat in het midden van de troon is, 
zal hen weiden en zal hen geleiden naar 
de levende waterbronnen. En God zal 
alle tranen van hun ogen afwissen. 
 
498 Er is een stad met gouden straten                 


