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Welkom en mededelingen



Stil gebed



Psalm 121: 1, 2, 3 



Bemoediging en groet



Intro



Gezang 180: 1, 4 en 7

1 Gethsémane, die nacht moest eenmaal komen.

De Heiland heeft bewust die weg genomen.

Hij laat zijn doel niet los, wijkt niet terzijde,

aanvaardt het lijden.

4 Laat Vader, deze beker Mij voorbijgaan;

waar zijn de englen die Mij kunnen bijstaan?

Maar, zo Ik niet dit lijden mag ontvlieden,

uw wil geschiede.



Gezang 180: 1, 4 en 7

7 Hier zijn wij, Heer, een afgeweken schare,

wij, die zo zorgeloos, zo ontrouw waren.

Verander ons en reinig onze harten,

o Man van smarten!



Leefregel: 1 Johannes 1: 5 - 2:6 (NBV)

5 Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat
we u verkondigen: God is licht, er is in hem geen
spoor van duisternis. 6 Als we zeggen dat we met hem
verbonden zijn terwijl we onze weg in het duister gaan,
liegen we en leven we niet volgens de waarheid. 7
Maar gaan we onze weg in het licht, zoals hijzelf in het
licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt
het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonde. 8
Als we zeggen dat we de zonde niet kennen,
misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons. 9
Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en
rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons
reinigen van alle kwaad. 10Als we zeggen dat we
nooit gezondigd hebben, maken we hem tot een

leugenaar en is zijn woord niet in ons.



Leefregel: 1 Johannes 1: 5 - 2:6 (NBV)

2: 1Kinderen, ik schrijf u dit opdat u niet zondigt.
Mocht een van u echter toch zondigen, dan hebben wij
een pleitbezorger bij de Vader: Jezus Christus, de
rechtvaardige. 2 Hij is het die verzoening brengt voor
onze zonden, en niet alleen voor die van ons, maar
voor de zonden van de hele wereld. 3 Dat wij God
kennen weten we doordat we ons aan zijn geboden
houden. 4 Wie zegt: ‘Ik ken hem,’ maar zich niet aan
zijn geboden houdt, is een leugenaar; de waarheid is
niet in hem. 5 In wie zich aan Gods woord houdt, is
zijn liefde ten volle werkelijkheid geworden; hierdoor
weten we dat we in hem zijn. 6 Wie zegt in hem te

blijven, behoort in de voetsporen van Jezus te treden.



Stilte en gebed



Moment voor de kinderen





Als je veel van iemand houdt 



Bijbellezing Johannes 18: 1 – 14 (NBV)

1Nadat Jezus dit alles gezegd had, ging hij met zijn 
leerlingen naar de overkant van de Kidronbeek. Daar liep 
hij een olijfgaard in, met zijn leerlingen. 2Judas, zijn 
verrader, kende deze plek ook, want Jezus was er vaak met 
zijn leerlingen samengekomen. 3Judas ging ernaartoe, 
samen met een cohort soldaten en dienaren van de 
hogepriesters en de farizeeën. Ze waren gewapend en 
droegen fakkels en lantaarns. 4Jezus wist precies wat er 
met hem zou gebeuren. Hij liep naar hen toe en vroeg: 
‘Wie zoeken jullie?’ 5Ze antwoordden: ‘Jezus uit Nazaret.’ 
‘Ik ben het,’ zei Jezus, terwijl Judas, zijn verrader, erbij 
stond. 6Toen hij zei: ‘Ik ben het,’ deinsden ze achteruit en 
vielen op de grond. 7Weer vroeg Jezus: ‘Wie zoeken jullie?’ 
en weer zeiden ze: ‘Jezus uit Nazaret.’



Bijbellezing Johannes 18: 1 – 14 (NBV)

8‘Ik heb jullie al gezegd: “Ik ben het,”’ zei Jezus. ‘Als jullie 
mij zoeken, laat deze mensen dan gaan.’ 9Zo gingen de 
woorden in vervulling die hij gesproken had: ‘Geen van 
hen die u mij gegeven hebt, heb ik verloren laten 
gaan.’ 10Daarop trok Simon Petrus het zwaard dat hij bij 
zich had, haalde uit naar de slaaf van de hogepriester en 
sloeg hem zijn rechteroor af; Malchus heette die 
slaaf. 11Maar Jezus zei tegen Petrus: ‘Steek je zwaard in de 
schede. Zou ik de beker die de Vader mij gegeven heeft 
niet drinken?’



Bijbellezing Johannes 18: 1 – 14 (NBV)

12De soldaten met hun tribuun en de Joodse 
gerechtsdienaars grepen Jezus en boeiden hem. 13Ze 
brachten hem eerst naar Annas, de schoonvader van 
Kajafas. Kajafas was dat jaar hogepriester 14en hij was het 
die de Joden had voorgehouden: ‘Het is goed dat één man 
sterft voor het hele volk.’



Psalm 40: 3

Het is geen offervuur wat U behaagt,

Gij wilt, Heer, dat ik naar U hoor

en zelf ontsluit Gij mij het oor:

Gij hebt alleen gehoorzaamheid gevraagd.

Mijn God, ik draag uw wetten,

om op uw wil te letten,

gedurig bij mij om.

Het boek schrijft over mij.

Gij hoordet hoe ik zei:

'O Here, zie, ik kom!'



Verkondiging

n.a.v. Johannes 18: 4

Thema: 

Wie of wat zoek jij in de 40-
dagentijd?









HH 181 Hij kwam bij ons 



Dankgebed, Voorbeden,

en Onze Vader
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HH 171: 1

Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft,

die vol ontferming ieder troost

en alle schuld vergeeft,

die al het aards gebeuren vast in handen heeft.

refrein:

Hem zij de glorie, want Hij die overwon

zal nooit verlaten wat zijn hand begon.

Halleluja, geprezen zij het Lam,

dat de schuld der wereld op zich nam.



Zegen
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