
Jy is welkom
by ons
Paasnagmaal



Bring Hom hulde, bring Hom ere.

Bring Hom hulde, ere, 

lof en majesteit.

Soos in die hemele, 

so ook op die aarde,

aan Jesus alleen kom toe 

die eer en heerlikheid.

Flam 44



Aan die kruis 

het Hy die vyand uitgeklee,

en in die openbaar 

oor hom getriomfeer.

Die poorte van die doderyk

is uitmekaar geskeur

en die leë graf verkondig steeds: 

Hy alleen regeer!
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oor hom getriomfeer.

Die poorte van die doderyk
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en die leë graf verkondig steeds: 

Hy alleen regeer!



Meer as rykdom, meer as mag,

as die skoonheid van sterre

in die nag,

meer as wat ons ooit 

op aarde wen,

is dit werd, o Heer, om U te ken.

Flam 112Flam 112



Meer as silwer, meer as geld, 

al die blomme, 

die diere in die veld,

meer as dit, 

so eindeloos veel meer,

was die prys wat U betaal het, 

Heer.



Aan ’n kruis 

en in ’n graf van steen,

U leef en sterf, 

verworpe en alleen.

Immanuel, U die God met ons,

U dra die straf en dink aan ons –

meer as ooit.



Paasnaweek Program

Do. 14 April 19:00 – Paasnagmaal
Vr. 15 April 17:15 – Kruiskoppie-ervaring
So. 17 April 6:00 – Tuin-ervaring
So. 17 April 9:00 – Opstandingdiens
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Jy is welkom
by ons 
Paasnagmaal



Jesus, toe U mens geword het,

en vir die mens u bloed gestort het,

het U gekom soos God dit wil.

Here, mag my lewenstrewe 

– my denke, dade, hele lewe –

ook so gerig wees op u wil.



Ek wil my hart en hand,

my Heer, aan U verpand.

Hoor my bede:

Kom heilig my, en leer U my

om al my liefde Ú te wy.



Elke dag, as mens verbonde

aan ons gebrokenheid en sonde,

het U gely, getroos, gedien.

Ja, o Heer, te alle tye

was U vervul met medelye,

en alle nood het U gesien.



Leer my ook elke dag

wat U van my verwag.

Laat my liefde

opmerksaam bly, wil U my lei

om aan u diens my toe te wy.



U, Heer Jesus, het geduldig

die ergste leed verduur, onskuldig,

op vyande U nooit gewreek.

Selfs vir hul met wrede harte

het U gebid in al u smarte.

U het gekom om vry te spreek.



U dra die doringkroon,

betaal ons sondeloon.

Jesus Christus, kom help U my, 

dat as ék ly,

ek ook soos U vergewend bly.







Voorsanger(s): Ons is genooide gaste

en daarom is ons hier.

Gemeente:  Ons is genooide gaste en

daarom is ons hier om fees te vier.
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L 302:1 (vervolg)
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L 302:2

U is die lewensbrood, Heer,

U wil u gaste voed.
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Laat ons dan met verwagting U,

Heer, ontmoet.
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L 302:3

"O kom, elkeen wat dors is",

so nooi die Lewensvors,
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"kom drink nou uit my beker,

en les jou dors."
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Matteus 26:36-46



36. Daarna kom Jesus met sy dissipels by 'n plek met die
naam Getsemane, en Hy sê vir hulle: “Sit hier terwyl Ek daar
gaan bid.” 37. Hy het vir Petrus en die twee seuns van
Sebedeus saamgeneem. Toe het Hy bedroef en beangs
geword 38.ben vir hulle gesê: “Ek voel doodsbenoud. Bly
hier en waak saam met My.” 39. Hy het 'n entjie verder
gegaan en daar gekniel met die gesig teen die grond en
gebid: “My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie
lydensbeker by My verbygaan. Moet nogtans nie doen soos
Ek wil nie, maar soos U wil.” 40. Daarna kom Hy na die
dissipels toe terug en kry hulle aan die slaap. Hy sê toe vir
Petrus: “Kon julle nie eens een uur lank saam met My waak
nie?



41. Waak en bid, sodat julle nie in versoeking kom nie. Die
gees is gewillig, maar die vlees is swak.” 42. 'n Tweede keer
het Hy gaan bid en gesê: “My Vader, as hierdie lydensbeker
nie by My kan verbygaan sonder dat Ek dit drink nie, laat u
wil geskied.” 43. Toe Hy terugkom, kry Hy hulle weer aan
die slaap, want van die vaak kon hulle nie hulle oë oophou
nie. 44. Hy het hulle weer alleen laat bly en 'n derde keer
gaan bid en dieselfde woorde gesê. 45. Toe kom Hy na die
dissipels toe terug en sê vir hulle: “Slaap en rus julle nog?
Die uur het gekom. Die Seun van die mens word in die
hande van sondaars oorgegee. 46. Staan op, kom ons loop.
Kyk, die man wat My verraai, is hier naby.”



Vreemde Jesus 
in Getsemane
Vreemde Jesus 
in Getsemane

Hoekom so bang en soek Hy nabyheid
en ondersteuning by sy dissipels?

Ons sien verandering by Hom

Klem op Jesus se menslikheid



Waaroor gaan dit in 
Getsemane?

Jesus se menslikheid op voorgrondJesus se menslikheid op voorgrond

Jesus op voorgrond – dissipels op agtergrondJesus op voorgrond – dissipels op agtergrond

Jesus se voorbeeld – spesifiek in gebedJesus se voorbeeld – spesifiek in gebed



Waaroor gaan dit in 
Getsemane?

Die inhoud van Jesus se gebed
bring ons by die volle betekenis

van Getsemane
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Wat was die inhoud

van die beker?

Wat was die inhoud

van die beker?



Wat was die inhoud
van die beker?

Wat was die inhoud
van die beker?

Die versoeking om nie die 
wil van die Here te doen



Wat was die inhoud
van die beker?

Wat was die inhoud
van die beker?

Die ongeregtigheid/ sonde 
van die mens & straf v God



Wat was die inhoud
van die beker?

Wat was die inhoud
van die beker?

Om die beker gewilligheid
ter wille van sy kerk te drink



Wat het Jesus
tot hierdie insig
gebring?

Wat het Jesus
tot hierdie insig
gebring?

Jesus kry sy dissipels
aan die slaap!
Jesus kry sy dissipels
aan die slaap!



…is daar ‘n
konstatheid in 

die dissipels se 
reaksie

Terwyl daar
ontwikkeling in 
Jesus se gebed is,



Wat het Jesus
tot hierdie insig
gebring?

Wat het Jesus
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Die antiklimaks is tegelyk
ook die klimaks
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Waak en bid

In ‘n wêreld waarin Christus 
nie geag word nie, 

mag die kerk nie slap nie!

In ‘n wêreld waarin Christus 
nie geag word nie, 

mag die kerk nie slap nie!



Jesus besef dat
Hy híérdie beker
sal móét drink

Jesus besef dat
Hy híérdie beker
sal móét drink



Staan op, kom ons loop!
Kyk, die man wat My verraai,

Is hier naby.


