
 

     



- Voorganger: ds. Wim J. W. Scheltens. 
   m.m.v. Welcomesingers en Geeske Telgen (dwarsfluit) 

- Voor de dienst: Air uit Suite III - J.S. Bach  

- Welkom 

- Samenzang: Psalm 22:1  (staande) 

Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij 
en blijft zo ver, terwijl ik tot U schrei, 
en redt mij niet, maar gaat aan mij voorbij? 
Hoe blijft Gij zwijgen? 
Mijn God, ik doe tot U mijn kreten stijgen 
bij dag, bij nacht. Tot U slechts kan ik vluchten, 
maar krijg geen rust, geen antwoord op mijn zuchten 
in klacht op klacht. 

- Beginwoord en groet 

- Zingen: Gezang 182: 1 (waarna we gaan zitten) 

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. 
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     Jezus Christus onze Heer, 
     amen, God, uw naam ter eer! 

- Na de dienst: Wir setzen uns mit 
Tränen nieder uit Matthäus-Passion 
- J.S. Bach  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- WelcomeSingers:  Meer dan rijkdom, meer dan macht 
WelcomeSingers: gehele lied; allen: gehele lied 

Meer dan rijkdom, meer dan macht 
meer dan schoonheid van sterren in de nacht, 
meer dan wijsheid die deze wereld kent 
is het waard te weten wie U bent. 
 
Meer dan zilver, meer dan goud, 
meer dan schatten door iemand ooit aanschouwd, 
meer dan dat, zo eindeloos veel meer 
was de prijs die U betaalde Heer. 
 
In een graf verborgen door een steen, 
toen U zich gaf, verworpen en alleen, 
als een roos geplukt en weggegooid 
nam U de straf, en dacht aan mij, meer dan ooit. 
 
- Gebed 

WelcomeSingers: Langs de Via Dolorosa 

Langs de Via Dolorosa in Jeruzalem die dag,  
verdrongen zich de mensen in de straat.  
Daar staarden ze Hem na:  
de man die sterven moest op Golgotha. 

Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg,  
ging de Christus, onze Koning als een lam.  
Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart, is Hij gegaan,  
langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha. 

Er kwam bloed uit al zijn wonden, uit de striemen op zijn rug,  
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uit de kroon van doornen om zijn hoofd geklemd. 
En Hij droeg met elke stap  
de hoon van hen die schreeuwden: "Kruisigt Hem!". 

Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg,  
ging de Christus, onze Koning als een lam.  
Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart, is Hij gegaan,  
langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha. 

Zijn kruis werd een troon, zijn bloed wast ons schoon 
en het stroomt door het hart van Jeruzalem. 

Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg,  
ging de Christus, onze Koning als een lam.  
Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart, is Hij gegaan,  
langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha. 

- Gedicht: In die donk’re nacht (Ina van der Welle-Boersma) 

In die donk’re nacht 
Waar geen vriend meer wacht 
Knielt de Heiland voor zijn Vader 
Komt Hij strijdend tot Hem nader 
Is Zijn lijden groot, 
Straks tot in de dood. 

Strijdend knielt Hij neer 
Neem van Mij o Heer 
Deze beker vol van lijden 
Kom Mij Vader toch bevrijden 
Steun Mij in ’t verdriet 
Zo Uw wil geschiedt. 
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Als Christus komt met majesteit en luister, 
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn. 
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen 
en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij! 
  
Refrein: Dan zingt mijn ziel 
              tot U, o Heer mijn God: 
              hoe groot zijt Gij, 
              hoe groot zijt Gij! 

WelcomeSingers: Jesus remember me 

Jesus remember me, when you come into your kingdom. 

- Dankgebed 

- Collecte met muzikaal intermezzo: To a wild rose - E. MacDowell  

- Samenzang: Gezang 182: 6 (staande) 

Dank zij U, o Heer des levens, 
die de dood zijt doorgegaan, 
die Uzelf ons hebt gegeven 
ons in alles bijgestaan, 
dank voor wat Gij hebt geleden, 
in uw kruis is onze vrede. 
Voor uw angst en diepe pijn 
wil ik eeuwig dankbaar zijn. 

- Zegen, waarna we zingen: Gezang 456: 3 

     Amen, amen, amen! 
     Dat wij niet beschamen 
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gekruisigd werd dicht bij de stad lag, werd deze inscriptie door veel 
Joden gelezen.  
21 De hogepriesters van de Joden zeiden tegen Pilatus: ‘U moet 
niet “koning van de Joden” schrijven, maar “Deze man heeft 
beweerd: Ik ben de koning van de Joden”.’ 22 ‘Wat ik geschreven 
heb, dat heb ik geschreven,’ was het antwoord van Pilatus. 
23 Nadat ze Jezus gekruisigd hadden, verdeelden de soldaten zijn 
kleren in vieren, voor iedere soldaat een deel. Maar zijn onderkleed 
was in één stuk geweven, van boven tot beneden. 24 Ze zeiden 
tegen elkaar: ‘Laten we het niet scheuren, maar laten we loten wie 
het hebben mag.’ Zo ging in vervulling wat de Schrift zegt: ‘Ze 
verdeelden mijn kleren onder elkaar en wierpen het lot om mijn 
gewaad.’ Dat is wat de soldaten deden. 
25 Bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder met haar zuster, 
Maria, de vrouw van Klopas, en Maria uit Magdala. 26 Toen Jezus 
zijn moeder zag staan, en bij haar de leerling van wie hij veel hield, 
zei hij tegen zijn moeder: ‘Dat is uw zoon,’ 27 en daarna tegen de 
leerling: ‘Dat is je moeder.’ Vanaf dat moment nam die leerling haar 
bij zich in huis. 
28Toen wist Jezus dat alles was volbracht, en om de Schrift geheel 
in vervulling te laten gaan zei hij: ‘Ik heb dorst.’ 29 Er stond daar 
een vat zure wijn; ze staken er een majoraantak met een spons in 
en brachten die naar zijn mond. 30 Nadat Jezus ervan gedronken 
had zei hij: ‘Het is volbracht.’ Hij boog zijn hoofd en gaf de geest. 

- WelcomeSingers: To see the King of heaven fall 

To see the King of heaven fall 
In anguish to His knees 
The Light and Hope of all the world 
Now overwhelmed with grief 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1. What nameless horrors must He see   
To cry out in the garden 
“Oh, take this cup away from me  
Yet not my will but Yours 
Yet not my will but Yours.” 

2. To know each friend will fall away   
And heaven’s voice be still 
For hell to have its vengeful day 
Upon Golgotha’s hill 
No words describe the Saviour’s plight 
To be by God forsaken 
Till wrath and love are satisfied 
And every sin is paid 
And every sin is paid 

3. What took Him to this wretched place   
What kept Him on this road? 
His love for Adam’s curséd race 
For every broken soul 
No sin too slight to overlook 
No crime too great to carry 
All mingled in this poisoned cup 
And yet He drank it all 
The Saviour drank it all 
The Saviour drank it all. 

- Muzikaal intermezzo: Larghetto uit Sonate in g - G.F. Händel 

- Doven van de Paaskaars (waarna een korte stilte) 

- Zingen: Gezang 189: 2, 4 
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Mijn Verlosser hangt aan 't kruis,  
en Hij hangt er mijnentwegen,  
mij ten zegen.  
Van de vloek maakt Hij mij vrij,  
en zijn sterven zaligt mij.  

Mijn Verlosser hangt aan 't kruis!  
'k heb mij, Heer, voor dood en leven  
U gegeven.  
Laat mij dan in vreugd en pijn  
met U in gemeenschap zijn. 

- Meditatief woord:  Eenzaamheid 

WelcomeSingers: Hoe groot zijt Gij  
WelcomeSingers zingen de coupletten; allen het refrein. 

O, Heer mijn God, wanneer ik in verwondering 
de wereld zie die U hebt voortgebracht. 
Het sterrenlicht, het rollen van donder, 
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht. 
  
Refrein: Dan zingt mijn ziel 
              tot U, o Heer mijn God: 
              hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij! 
  
Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen 
tot in de dood gegaan is als een Lam, 
sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen 
en aan het kruis mijn zonde op zich nam. 
  
Refrein: Dan zingt mijn ziel 
              tot U, o Heer mijn God: 
              hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij! 
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Angstig streed Hij voort 
Steeds door God gehoord 
Eng’len hebben Hem gegeven 
Krachten voor Zijn strijdend leven 
Doodsangst drukt Hem neer 
Onze trouwe Heer. 

Nog een korte tijd 
Nog een felle strijd 
Zal de satan met Hem strijden 
Duurt Zijn onverdiende lijden 
Dan is het volbracht 
Wijkt voor ons de nacht. 

Hij bracht ons het Licht 
Van Gods aangezicht 
Nu zijn wij weer kind van Vader 
want Zijn offer brengt ons nader 
‘k Loof Hem nu alom 
In Zijn heiligdom. 

- Samenzang: 	  Hij ging de weg zo eenzaam, NLB 560  
  
- De Bijbel open: Johannes 19: 16-30 

16 Toen droeg Pilatus hem aan hen over om hem te laten kruisigen. 
Zij voerden Jezus weg; 17 hij droeg zelf het kruis naar de 
zogeheten Schedelplaats, in het Hebreeuws Golgota. 18 Daar 
kruisigden ze hem, met twee anderen, aan weerskanten één, en 
Jezus in het midden.  
19 Pilatus had een inscriptie laten maken die op het kruis bevestigd 
werd. Er stond op ‘Jezus uit Nazaret, koning van de Joden’. 20 Het 
stond er in het Hebreeuws, het Latijn en het Grieks, en omdat de 
plek waar Jezus  
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