3Hij

geeft mij nieuwe kracht
en leidt mij langs veilige paden tot eer
van Zijn Naam.
4Al gaat mijn weg door een donker dal,
ik vrees geen gevaar, want U bent bij mij,
Uw stok en Uw staf,
zij geven mij moed.
5U nodigt mij aan tafel
voor het oog van de vijand,
U zalft mijn hoofd met olie,
mijn beker vloeit over.
6Geluk en genade volgen mij
alle dagen van mijn leven,
ik keer terug in het huis van de
HEER tot in lengte van dagen.
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Inleidend orgelspel
Welkom en mededelingen
Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 139 vers 1, 9 en 11

Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.
Gij zijt mij overal nabij,
uw ogen waken over mij
van toen ik vormloos ben ontstaan.
Gij wist hoe het zou verder gaan.
Ja, in uw boek stond reeds te lezen,
wat eens mijn levensweg zou wezen.
Gedachten ongeëvenaard hebt
Gij, o God, geopenbaard in al de
werken van uw hand-gedachten
talloos als het zand. Als ik
ontwaak, Gij blijft mij leiden, ik
vind U altijd aan mijn zijde.
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Psalmgebed in beurtspraak: Psalm 23
De HEER is mijn herder,
het ontbreekt mij aan niets.
2Hij laat mij rusten in groene weiden
en voert mij naar vredig water,
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•
11Toen

Moment voor de kinderen
Gebed om Gods Geest bij de opening
van het Woord
Schriftlezing: Mattheüs 27:11-26

Jezus voor de prefect stond, stelde deze
hem de vraag: ‘Bent u de koning van de
Joden?’ Jezus zei: ‘U zegt het.’ 12Maar op de
beschuldigingen die de hogepriesters en
oudsten tegen hem inbrachten, antwoordde hij
niet één keer. 13Daarop zei Pilatus tegen hem:
‘Hoort u niet wat deze getuigen allemaal tegen
u inbrengen?’ 14Hij gaf op geen enkele
beschuldiging enig weerwoord, wat de prefect
zeer verwonderde. 15Nu had de prefect de
gewoonte om op elk pesachfeest één
gevangene vrij te laten, en die door het volk te
laten kiezen. 16Er zat toen een beruchte
gevangene vast, die Jezus Barabbas genoemd
werd. 17En dus vroeg Pilatus hun, toen ze daar
waren samengestroomd: ‘Wie wilt u dat ik
vrijlaat, Jezus Barabbas of Jezus die de Messias
wordt genoemd?’ 18Hij wist namelijk dat ze
hem uit afgunst hadden uitgeleverd. 19Terwijl
hij op de rechterstoel zat, werd hem een
boodschap van zijn vrouw gebracht: ‘Laat je
niet in met die rechtvaardige! Om hem heb ik
namelijk vannacht in een droom veel moeten
doorstaan.’ 20Ondertussen haalden de
hogepriesters en de oudsten het volk over: ze
moesten om Barabbas vragen, en Jezus laten
doden. 21Weer nam de prefect het woord en hij
vroeg opnieuw: ‘Wie van de twee wilt u dat ik

vrijlaat?’ ‘Barabbas!’ riepen ze. 22Pilatus vroeg
hun: ‘Wat moet ik dan doen met Jezus die de
Messias wordt genoemd?’ Allen antwoordden:
‘Aan het kruis met hem!’ 23Hij vroeg: ‘Wat heeft
hij dan misdaan?’ Maar ze schreeuwden alleen
maar harder: ‘Aan het kruis met hem!’ 24Toen
Pilatus inzag dat zijn tussenkomst nergens toe
leidde, dat het er integendeel naar uit zag dat
men in opstand zou komen, liet hij water
brengen, waste ten overstaan van de menigte
zijn handen en zei: ‘Ik ben onschuldig aan de
dood van deze man. Zie het zelf maar op te
lossen.’ 25En heel het volk antwoordde: ‘Laat
zijn bloed óns dan maar worden aangerekend,
en onze kinderen!’ 26Daarop liet Pilatus
Barabbas vrij, maar Jezus leverde hij uit om
gekruisigd te worden, nadat hij hem eerst nog
had laten geselen.
•

Zingen: Gez. 182 vers 1 en 2

Jezus, leven van ons leven,
Jezus, dood van onze dood,
Gij hebt U voor ons gegeven,
Gij neemt op U angst en nood,
Gij moet sterven aan uw lijden
om ons leven te bevrijden.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

Gij zijt, o Heer, mijn schuilplaats en mijn
haven,
Gij zult aan mij al uw beloften staven.
Wat mij benauwt, Gij stelt U aan mijn
zij,
omringt met lied’ren van bevrijding mij!
Gij zult mij voortaan door uw trouw
bewaken,
Gij zult mijn leven vol van vreugde
maken.
Ik zal mijn weg lichtvoetig verder gaan,
Gij gaat mij voor, Gij maakt voor mij
ruim baan.
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Graag denken we in deze moeilijke tijden aan
wie in het bijzonder kwetsbaar zijn. De
Voedselbank in Utrecht ziet ineens veel minder
producten binnen komen dan normaal. Helpt u
mee? U kunt uw bijdrage overmaken naar de
rekening van de wijkdiaconie: NL83 RABO 0175
4670 99 ten name van Diaconie PGU. Vermeldt
u daarbij 'Voedselbank Utrecht'.
•
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Gij die alles hebt gedragen
al de haat en al de hoon,
die beschimpt wordt en geslagen,
Gij rechtvaardig, Gij Gods Zoon,
als de minste mens gebonden,
aangeklaagd om onze zonde.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.
•

Geloofsbelijdenis
Collectemoment

Dankgebed en voorbeden
Zingen: Lied 416 (Liedboek 2013)

Ga met God en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn
bij gevaar, in bange tijden
over jou Zijn vleugels spreiden
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Verkondiging

Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten
in Zijn naam elkaar begroeten
Ga met God en Hij zal met je zijn.
•
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Zingen: Psalm 32 vers 3

Zegen
Orgelspel

