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Thema Pascha; maar tegen welke prijs? (Pnr.1330) Lukas 22:15 
Uitgesproken 28 maart 2010 in het Open Hof te Kampen 
 
Ouderling van dienst Jessica Wiegeraad  
Muzikale begeleiding Johan Blok 
 
U luistert naar:  een dienst waarin openbare geloofsbelijdenis wordt afgeleid door 
Michaël Jongman, Petra Treep, Marijke Polman en Ton Ringenier 
 
Orde van de dienst 
 
Zingen Psalm 116: 1 en 2 

1. God heb ik lief, want die getrouwe HEER 
nam, toen ik riep, met toegenegen oren 
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen 
en levenslang ben ik niet eenzaam meer. 
 
2. Toen de benauwdheid dreigend op mij viel 
en angsten voor het doodsrijk mij bekropen, 
heb ik de naam des HEREN aangeroepen 
en weende: HEER mijn God, bewaar mijn ziel! 

 
Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 

Aanvangstekst Hij zei tegen hen: ‘Ik heb er hevig naar verlangd dit 
pesachmaal met jullie te  
 eten voor de tijd van mijn lijden aanbreekt. 

 
Zingen Als een hert dat verlangt naar water, 

zo verlangt mijn ziel naar U. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 
U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild. 
Aan U alleen geef ik mij geheel. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 

 
‘Tora’ Psalm 115 

1 Niet ons, HEER, niet ons,  
geef uw naam alle eer,  
om uw liefde, uw trouw.  
2 Waarom zeggen de volken:  
‘Waar is die God van hen?’  
3 Onze God is in de hemel,  
hij doet wat hem behaagt.  
4 Hun goden zijn van zilver en goud,  
gemaakt door mensenhanden.  
5 Ze hebben een mond, maar kunnen niet spreken,  
ze hebben ogen, maar kunnen niet zien,  
6 ze hebben oren, maar kunnen niet horen,  
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ze hebben een neus, maar kunnen niet ruiken.  
7 Hun handen kunnen niet tasten,  
hun voeten kunnen niet lopen,  
geen geluid komt uit hun keel.  
8 Zoals zij, zo worden ook hun makers,  
en ieder die op hen vertrouwt.  
9 Israël, vertrouw op de HEER  
– hun hulp is hij, hun schild –  
10 huis van Aäron, vertrouw op de HEER  
– hun hulp is hij, hun schild –  
11 wie de HEER vrezen, vertrouw op de HEER  
– hun hulp is hij, hun schild.  
12 De HEER gedenkt en zegent ons,  
zegenen zal hij het volk van Israël,  
zegenen het huis van Aäron,  
13 zegenen wie de HEER vrezen,  
van klein tot groot.  
 

Zingen 'k Stel mijn vertrouwen  
op de Heer, mijn God. 
want in Zijn hand 
ligt heel mijn levenslot. 
Hem heb ik lief, 
Zijn vrede woont in mij. 
'k zie naar Hem op en 'k weet:  
Hij is mij steeds nabij. 

 
Gebed om de opening van het Woord. 
 
Schriftlezing Exodus 11: 

1 De HEER zei tegen Mozes: ‘Ik zal de farao en Egypte met nog 
één plaag treffen, daarna zal hij jullie laten gaan. Hij zal jullie zelfs 
het land uit jagen, niemand uitgezonderd. 2 Zeg tegen het volk 
dat iedereen zilveren en gouden sieraden aan zijn buren moet 
vragen, de mannen aan hun buurman, de vrouwen aan hun 
buurvrouw.’ 3 De HEER zorgde ervoor dat de Egyptenaren het 
volk goedgezind waren. Mozes stond zelfs in hoog aanzien bij de 
hovelingen en bij het Egyptische volk.  
4 Toen zei Mozes tegen de farao: ‘Dit zegt de HEER: Tegen 
middernacht zal ik rondgaan door Egypte, 5 en dan zullen alle 
eerstgeborenen in het land sterven, van de eerstgeborene van de 
farao, zijn troonopvolger, tot de eerstgeborene van de slavin die 
de handmolen bedient, en ook al het eerstgeboren vee. 6 Overal 
in Egypte zal luid gejammerd worden, zo luid als men nog nooit 
heeft gehoord en ook nooit meer horen zal. 7 Maar van de 
Israëlieten zal niemand een haar gekrenkt worden, en ook hun 
vee zal niets overkomen. Dat zal u doen beseffen dat de HEER 
onderscheid maakt tussen Egypte en Israël. 8 Al deze hovelingen 
hier zullen naar mij toe komen en mij op hun knieën smeken om 
dit land te verlaten en mijn hele volk mee te nemen. En dat zal ik 
doen ook.’ Hierop verliet Mozes woedend het paleis.  
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9 De HEER had tegen Mozes gezegd: ‘De farao zal niet naar jullie 
luisteren. Zo kan ik des te meer wonderen in Egypte laten 
gebeuren.’ 10 Al deze wonderen hadden Mozes en Aäron daarna in 
het bijzijn van de farao verricht, en de HEER had ervoor gezorgd 
dat de farao hardnekkig bleef weigeren de Israëlieten uit zijn land 
weg te laten gaan.  

 
Zingen Lied 346: 3 

3. De nacht van Pasen maakt ons vrij, 
de doodsengel gaat ons voorbij, 
de tyrannie heeft afgedaan 
waarmee ons Farao wou slaan. 

 
De kinderen komen naar voren 
 
Zingen Projectlied  
 
Schriftlezing Lukas 22: 7 -16 

7 De dag van het Ongedesemde brood waarop het pesachlam 
geslacht moest worden, brak aan. 8 Jezus stuurde Petrus en 
Johannes op pad met de woorden: ‘Ga voor ons het pesachmaal 
bereiden, zodat we het kunnen eten.’ 9 Ze vroegen hem: ‘Waar 
wilt u dat we het bereiden?’ 10 Hij antwoordde: ‘Let op, wanneer 
jullie de stad in gegaan zijn, zal jullie een man tegemoet komen 
die een kruik water draagt. Volg hem naar het huis waar hij 
binnengaat, 11 en zeg tegen de heer van dat huis: “De meester 
vraagt u: ‘Waar is het gastenvertrek waar ik met mijn leerlingen 
het pesachmaal kan eten?’” 12 Hij zal jullie een grote bovenzaal 
wijzen die al is ingericht; maak het daar klaar.’ 13 Ze gingen op 
weg, en alles gebeurde zoals hij gezegd had, en ze bereidden het 
pesachmaal.  
14 Toen het zover was, ging hij samen met de apostelen 
aanliggen voor de maaltijd. 15 Hij zei tegen hen: ‘Ik heb er hevig 
naar verlangd dit pesachmaal met jullie te eten voor de tijd van 
mijn lijden aanbreekt. 16 Want ik zeg jullie: ik zal geen 
pesachmaal meer eten voordat het zijn vervulling heeft gevonden 
in het koninkrijk van God.’ 

 
Zingen Lied 346: 4 

4. Christus is 't Pascha deze nacht, 
't lam dat ten offer werd gebracht. 
Hij is 't die ons zijn lichaam bood 
als rein en ongedesemd brood. 

 
Preek 
 
Bezinning 
 
Zingen Lied 219: 1, 2 en 3 

1. Zingt ten hemel toe, 
juicht en jubelt Gode, 
want Hij wordt niet moe 
voor ons uit te gaan 
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als een vuur vooraan 
levenden en doden! 
 
2. Christus onze Heer 
is voor ons gestorven 
en Hij daalde neer 
in het doodsgebied, 
deed de dood te niet 
in de nieuwe morgen. 
 
3. Als een ster zal Hij 
boven ons hoofd stralen, 
ja, Hij maakt ons vrij 
uit het doodsgeding, 
uit de wisseling 
van de lotgevallen. 
 

Kinderen komen terug in de kerkzaal 
 
Inleiding tot openbare geloofsbelijdenis 
 
Gedicht 
 
Gebed 
 
Zingen Lied 477 

1. Geest van hierboven, 
leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht! 
Hemelse Vrede, 
deel U nu mede 
aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen 
van grote dingen, 
als wij ontvangen 
al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. Halleluja! 
Eeuwigheidsleven 
zal Hij ons geven, 
als wij herboren 
Hem toebehoren, 
die ons is voorgegaan. Halleluja! 
 
2. Wat kan ons schaden, 
wat van U scheiden, 
Liefde die ons hebt liefgehad? 
Niets is ten kwade, 
wat wij ook lijden, 
Gij houdt ons bij de hand gevat. 
Gij hebt de zege 
voor ons verkregen, 
Gij zult op aarde 
de macht aanvaarden 
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en onze koning zijn. Halleluja! 
Gij, onze Here, 
doet triomferen 
die naar U heten 
en in U weten, 
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja! 
 

Bevestiging van de nieuwe leden 
 
Zingen Geloofsbelijdenis 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen Lied 341: 2 en 3 

2. Nu ik U heb gegeven 
mijn woord op deze dag, 
geef dat met heel mijn leven 
ik daarvoor instaan mag, 
dat ik het in mijn daden 
waarmaak aan iedereen. 
Maak zichtbaar uw genade 
door mij en om mij heen. 
 
3. God, die uw woord gegeven, 
uw Zoon gezonden hebt 
en naar zijn beeld het leven 
van wie U kent herschept, 
wees door uw Geest met allen 
die hebben ja gezegd, 
dat zij die staan niet vallen. 
Maak Gij ons trouw en echt. 

 
Zegen 
 


