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Afkondigings op bord

- Sit waar daar wyn in die banke is
- Vrymoedigheid (eie gemeente) - ook in ons gemeente
- Druiwesap
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klank=Inleiding

Voorlesing
(Alle ligte op
Nagmaalstafel)

Voorbereiding van paasmaaltyd
Mark 14:12 Op die eerste dag van die fees van die ongesuurde brood,
die dag waarop die Jode altyd die paaslammers geslag het, vra Jesus
se dissipels vir Hom: “Waar wil U hê moet ons gaan regmaak vir U
om die paasmaaltyd te eet?” 13 Hy stuur toe twee van sy dissipels en sê
vir hulle: “Gaan na die stad toe. Daar sal ’n man wat ’n kruik water
dra, julle ontmoet. Gaan saam met hom 14 en waar hy ingaan, moet
julle vir die eienaar van die huis sê: ‘Ons Leermeester vra: Waar is
my kamer waar Ek die paasmaaltyd saam met my dissipels kan eet?’
15
Hy sal julle dan ’n groot bovertrek wys wat klaar daarvoor ingerig
is. Daar moet julle vir ons die paasmaaltyd voorberei.” 16 Die dissipels
het toe gegaan en in die stad gekom en alles gekry soos Hy vir hulle
gesê het; en hulle het die paasmaaltyd voorberei.

teks1

Voorlesing

Jesus wys Sy verraaier aan
Mark 14:17 Die aand kom Jesus toe met die twaalf daar aan. 18 Terwyl
hulle sit en eet, sê Hy: “Dit verseker Ek julle: Een van julle sal My
verraai, een wat saam met My eet.” 19 Hulle was onthuts, en een na
die ander het Hom gevra: “Dis tog nie ek nie?” 20 Hy sê toe vir hulle:
“Dit is een van julle twaalf, die een wat saam met My sy brood in die
skottel insteek. 21 Die Seun van die mens gaan inderdaad sterwe soos
daar oor Hom geskrywe staan; maar wee die man deur wie die Seun
van die mens verraai word. Dit sou vir daardie man beter gewees het
as hy nooit gebore was nie.”

teks2

Die instelling van die Nagmaal
Mark 14:22 Terwyl hulle eet, het Jesus brood geneem en die seën
gevra. Daarna het Hy dit gebreek en vir hulle gegee met die woorde:
“Neem dit, dit is my liggaam.” 23 Toe neem Hy ’n beker en nadat Hy
die dankgebed uitgespreek het, gee Hy dit vir hulle, en hulle het
almal daaruit gedrink. 24 Hy sê vir hulle: “Dit is my bloed, die bloed
waardeur die verbond beseël word en wat vir baie mense vergiet
word. 25 Dit verseker Ek julle: Ek sal nie weer wyn drink nie tot op
daardie dag wanneer Ek die nuwe wyn in die koninkryk van God sal
drink.” (Na 2000 jaar hoor ons vanaand dieselfde woorde: Dit is my
liggaam, neem eet.... Dit is my bloed... Neem. Drink. Dis vir jou!)
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Nagmaalslied
LB303:1 "Eet die brood, drink die wyn"
LB384:1-2 "Jesus o dink aan my"

nagmaal
solo1
LB303:1 (2x)
LB384:1-2

**

Voorlesing
(**Persone verlaat
nagmaalstafel)

Petrus sal Jesus verloën
Mark 14:26 **Nadat hulle die lofsang gesing het, het hulle uitgegaan
Olyfberg toe. 27 Toe sê Jesus vir hulle: “Julle sal almal van My
afvallig word. Daar staan immers geskrywe: Ek sal die herder
doodmaak, en die skape sal uitmekaar gejaag word. 28 Maar nadat Ek
uit die dood opgewek is, sal Ek julle vooruit gaan na Galilea toe.” 29
Petrus het vir Hom gesê: “Al sal hulle ook almal van U afvallig word,
ek sal nie.” 30 Jesus sê toe vir hom: “Dit verseker Ek jou: Jy sal
vandag nog, in hierdie nag, voordat die haan ’n tweede keer kraai,
My drie keer verloën.” 31 Maar Petrus het nadruklik gesê: “Al moet ek
saam met U sterwe, ek sal U beslis nie verloën nie!” En al die ander
het dieselfde gesê.

teks4

**

Voorlesing

Jesus in Getsemane
Mark 14:32 Toe kom hulle by ’n plek met die naam Getsemane, en
Jesus sê vir sy dissipels: “Sit hier terwyl Ek gaan bid.” 33 Daarna
neem Hy vir Petrus, Jakobus en Johannes saam met Hom. Hy het
ontsteld en beangs geword 34 en vir hulle gesê: “Ek voel doodsbenoud.
Bly hier en waak!” 35 Hy het toe ’n entjie daarvandaan op die grond
gaan kniel en gebid dat, as dit moontlik is, die uur van lyding nie vir
Hom sou aanbreek nie. 36 Hy het gesê: “Abba, Vader, alles is vir U
moontlik. Neem hierdie lydensbeker van My af weg. Moet nogtans
nie doen wat Ek wil nie, maar wat U wil.” 37 Hy kom toe terug en kry
die drie aan die slaap en vra vir Petrus: “Simon, slaap jy? Kon jy nie
eens een uur lank wakker bly nie? 38 Julle moet waak en bid, sodat
julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die
vlees is swak.” 39 Hy het weer gaan bid en dieselfde gebed as
voorheen uitgespreek. 40 Hy kom toe terug en kry die drie weer aan
die slaap, want hulle was baie vaak. Hulle het nie geweet wat om vir
Hom te sê nie. 41 Toe Hy die derde keer terugkom, sê Hy vir hulle:
“Slaap en rus julle nou nog? Dit is genoeg. Die tyd het gekom. Die
Seun van die mens word in die hande van die sondaars oorgegee. 42
Staan op, kom ons loop. Kyk, die man wat My verraai, is hier naby.”
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Jesus word gevange geneem

klank=kruisiging

**

Voorlesing

Jesus word gekruisig
Mark 15:21 Die soldate het iemand wat daar verbygekom het,
gekommandeer om Jesus se kruis te dra. Dit was Simon van Sirene,
wat van buite die stad af gekom het, die pa van Aleksander en Rufus.
22
Hulle bring Jesus toe na ’n plek Golgota, wat Kopbeenplek beteken.
23
Hulle wou vir Hom wyn gee met mirre daarin, maar Hy wou dit nie
hê nie. 24 Toe kruisig hulle Hom en verdeel sy klere onder mekaar
deur te loot oor wat elkeen moet kry. 25 Dit was nege-uur die môre toe
hulle Hom gekruisig het. 26 En die rede waarom Hy gekruisig is, was
op ’n bordjie aan die kruis geskrywe: “Die koning van die Jode.” 27
Saam met Hom het hulle ook twee rowers gekruisig, een regs en een
links van Hom. 28 29 Die mense wat daar verbygeloop het, het Jesus
gelaster. Hulle het die kop geskud en gesê: “Toe, jy wat die tempel
afbreek en in drie dae weer opbou! 30 Red jouself en kom van die
kruis af.” 31 Net so het die priesterhoofde en die skrifgeleerdes ook
spottend vir mekaar gesê: “Ander het hy gered; homself kan hy nie
red nie! 32 Laat die Christus, die koning van Israel, nou van die kruis
af kom, sodat ons dit kan sien en in hom glo!” Die twee wat saam
met Hom gekruisig is, het Hom ook beledig.
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LB387:1-3 "O Heer uit bloed en wonde"
LB392:1 "O Lam van God onskuldig"

LB387:1-3
LB392:1 (2x)

**

Voorlesing: Klankdrama

Jesus sterf
Mark 15:33 Teen twaalfuur die middag het daar **duisternis oor die
hele land gekom en dit het tot drie-uur geduur. 34 Om drie-uur het
Jesus hard uitgeroep: “Eloï, Eloï, lemá sabagtani?” Dit beteken: My
God, my God, waarom het U My verlaat? 35 Toe party van die mense
wat daar naby gestaan het, dit hoor, sê hulle: “Hoor daar, hy roep vir
Elia.” 36 Een van hulle het toe gehardloop, ’n spons in suur wyn
gesteek en dit vir Hom op ’n stok gehou om te drink. Hy het gesê:
“Wag, kom ons kyk of Elia hom van die kruis kom afhaal.” 37 Daarna
het Jesus hard uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas. 38 Die
voorhangsel in die tempel het van bo tot onder middeldeur geskeur. 39
Toe die offisier, wat reg voor Jesus gestaan het, Hom die laaste asem
só sien uitblaas het, het hy gesê: “Hierdie man was werklik die Seun
van God.”
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Rooi ligte gaan
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“Rock of ages” (p862)
"Genade onbeskryflik groot"
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LB239:1-4 "Jesus Rots vir my geslaan" (2=mans, 3=dames)
LB396:1-4 "Aanskou die Heiland aan die kruis" (2=dames,3=mans)
LB395:1-3 "My Verlosser aan die kruis" (2=dames)
LB400:1-5 "Juig, juig in Hom"

LB239:1-4
LB396:1-4
LB395:1-3
LB400:1-5
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