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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: Air van Claude 
Balbastre (1724-1799) 
 
- Samenzang: Dank zij U, o Heer des levens, Lied 575: 6 
 
- Zegen, waarna we zingen: Gezang 456: 3 
     Amen, amen, amen! 
     Dat wij niet beschamen 
     Jezus Christus onze Heer, 
     amen, God, uw naam ter eer! 
 
- Na de dienst: orgelspel 
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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:  Ontmoeting op de heuvel 
 
- 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! 
  
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! 
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Orgel: Job André 
Dwarsfluit: Jacqueline van de Steeg 
 
Tweede dienst van een Passie drieluik 
 
Thema is: Ontmoeting op de heuvel 
 
 
- Voor de dienst: O hoofd vol bloed en wonden (NLB 
576a)  
 
- Welkom 
 
- Samenzang: Psalm 22:1  (staande) 
 
- Beginwoord en groet. 
 
- Zingen: Jezus, leven van ons leven,  Lied 575: 1 
(waarna we gaan zitten) 
 
- WelcomeSingers:  There is a green hill far away 
WelcomeSingers: coupletten 1,2,3 
Allen: coupletten 4,5 
 
1. There is a green hill far away, without a city wall,  
where our dear Lord was crucified who died to save us 
all. 
 
2. We may not know, we cannot tell, what pains he had 
to bear, 
but we believe it was for us he hung and suffered there. 
  
3. He died that we might be forgiv’n, he died to make us 
good,  
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that we might go at last to heav’n saved by his precious 
blood. 
 
4. There was no other good enough to pay the price of 
sin, 
He only could unlock the gate of heav’n and let us in. 
 
5. O dearly, dearly has he loved! And we must love Him 
too,  
and trust in his redeeming blood, and try his works to do. 
 
- Gebed. 
 
WelcomeSingers: Zie het kruis (Opwekking 657)  
WelcomeSingers: coupletten 1,2,3 
Allen: de refreinen en couplet 4 
 
1. Zie, de dag breekt aan vol van duisternis,  
Christus op weg naar Golgotha. 
Zondaars grepen Hem en bespotten Hem,  
sloegen Hem aan een kruis. 
 
Refrein: Zie het kruis, voel zijn kracht:  
Christus droeg onze straf;  
werd veracht, maar Hij bracht  
vergeving, stervend aan het kruis. 
 
2. O , te zien hoe pijn uw gelaat vervormt,  
als al die zonde op U drukt. 
Bitterheid, verraad, elke slechte daad  
kroont uw bebloed gezicht. 
 
Refrein: Zie het kruis, voel zijn kracht:  
Christus droeg onze straf;  
werd veracht, maar Hij bracht  
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Oh! Sometimes it causes me to tremble, tremble, 
tremble! 
Were you there when they crucified my Lord? 
 
3. Were you there when they pierced Him in the side? 
Were you there when they pierced Him in the side? 
Oh! Sometimes it causes me to tremble, tremble, 
tremble! 
Were you there when they pierced Him in the side? 
 
4. Were you there when the sun refused to shine? 
Were you there when the sun refused to shine? 
Oh! Sometimes it causes me to tremble, tremble, 
tremble! 
Were you there when the sun refused to shine? 
 
5. Were you there when they laid Him in the tomb? 
Were you there when they laid Him in the tomb? 
Oh! Sometimes it causes me to tremble, tremble, 
tremble! 
Were you there when they laid Him in the tomb? 
 
- Muzikaal intermezzo: Adagio van Antonio Vivaldi (1678-
1741) uit: Concerto Grosso in d mineur opus 3/nummer 
11 bewerkt door J.S. Bach 
 
- Doven van de Paaskaars 2015 (waarna een korte stilte) 
 
- Zingen: Gezang 189: 2,4 
 
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.  
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boven tot onder in tweeën, en de aarde beefde en de 
rotsen spleten. 52 De graven werden geopend en de 
lichamen van veel gestorven heiligen werden tot leven 
gewekt; 53 na Jezus’ opstanding kwamen ze uit de 
graven, gingen de heilige stad binnen en maakten zich 
bekend aan een groot aantal mensen. 54 Toen de 
centurio en degenen die met hem Jezus bewaakten de 
aardbeving voelden en merkten wat er gebeurde, werden 
ze door een hevige angst overvallen en zeiden: ‘Hij was 
werkelijk Gods Zoon.’ 
 
55 Vele vrouwen, die Jezus vanuit Galilea gevolgd waren 
om voor hem te zorgen, stonden van een afstand toe te 
kijken. 56 Onder hen bevonden zich Maria uit Magdala, 
Maria de moeder van Jakobus en Josef, en de moeder 
van de zonen van Zebedeüs. 
 
- WelcomeSingers: Stabat mater dolorosa (Pergolesi) 
Solo door Anke en Gerrie 
 
Stabat mater dolorosa  
luxta crucem lacrimosa 
Dum pendebat filius 
 
(Vertaling: De diepbedroefde moeder stond wenend bij 
het kruis, terwijl haar Zoon daar hing.) 
 
- WelcomeSingers: Were you there when they crucified 
my Lord? 
WelcomeSingers: coupletten 1,3,4 
Allen: couplet 5 
 
1. Were you there when they crucified my Lord? 
Were you there when they crucified my Lord? 
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vergeving, stervend aan het kruis. 
 
3. Nu dooft al het licht en de aarde beeft  
want Hij, haar Maker, buigt zijn hoofd. 
Zie de voorhang scheurt, doden leven weer.  
Dank God, het is volbracht! 
 
Refrein: Zie het kruis, voel zijn kracht:  
Christus droeg onze straf;  
werd veracht, maar Hij bracht  
vergeving, stervend aan het kruis. 
 
4. Ik zie ook mijn naam in uw wonden staan,  
want door uw lijden ben ik vrij.  
Dood is weggevaagd en nu leef ik weer,  
doordat uw liefde won. 
 
Refrein2:  Zie het kruis, voel zijn kracht:  
Lam van God werd geslacht;  
maar Hij leeft en Hij geeft vergeving,  
want het is volbracht! 
 
- Gedicht: ’t En zijn de Joden niet, Heer Jesu, die u 
kruisten 
                  (Jacobus Revius) 
 
’t En zijn de Joden niet, Heer Jesu, die u kruisten,  
noch die verraderlijk u togen voor ’t gericht,  
noch die versmadelijk u spogen in ’t gezicht,  
noch die u knevelden, en stieten u vol puisten,  
 
’t en zijn de krijgslui niet die met haar felle vuisten  
den rietstok hebben of den hamer opgelicht,  
of het vervloekte hout op Golgotha gesticht,  
of over uwen rok t’saam dobbelden en tuisten :  
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ik ben ’t, o Heer, ik ben ’t die u dit heb gedaan,  
ik ben de zware boom die u had overlaân,  
ik ben de taaie streng daarmee gij gingt gebonden,  
de nagel en de speer, de gesel die u sloeg,  
de bloed-bedropen kroon die uwe schedel droeg :  
want dit is al geschied, eilaas ! om mijne zonden. 
 
- Samenzang:  Hij ging de weg zo eenzaam, Lied 560  
  
- De Bijbel open: Matteüs 27:27-43 
 
27 De soldaten van de prefect namen Jezus mee naar 
het pretorium en verzamelden de hele cohort om hem 
heen. 28 Ze kleedden hem uit en deden hem een 
scharlakenrode mantel om, 29 ze vlochten een kroon 
van doorntakken en zetten die op zijn hoofd. Ze gaven 
hem een rietstok in zijn rechterhand en vielen voor hem 
op de knieën. Spottend zeiden ze: ‘Gegroet, koning van 
de Joden,’ 30 en ze spuwden op hem, pakten hem de 
rietstok weer af en sloegen hem tegen het hoofd. 31 
Nadat ze hem zo hadden bespot, trokken ze hem de 
mantel uit, deden hem zijn kleren weer aan en leidden 
hem weg om hem te kruisigen. 
 
32 Bij het verlaten van het pretorium troffen ze een man 
uit Cyrene die Simon heette, en hem dwongen ze het 
kruis te dragen. 33 Zo kwamen ze bij de plek die Golgota 
genoemd werd, wat ‘schedelplaats’ betekent. 34 Ze 
gaven Jezus met gal vermengde wijn, maar toen hij die 
geproefd had, weigerde hij ervan te drinken. 35 Nadat ze 
hem gekruisigd hadden, verdeelden ze zijn kleren onder 
elkaar door erom te dobbelen, 36 en ze bleven daar 
zitten om hem te bewaken. 37 Boven zijn hoofd 
bevestigden ze de aanklacht, die luidde: ‘Dit is Jezus, de 
koning van de Joden’. 38 Daarna werden er naast hem 
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twee misdadigers gekruisigd, de een rechts van hem, de 
ander links. 39 De voorbijgangers keken 
hoofdschuddend toe en dreven de spot met hem: 40 ‘Jij 
was toch de man die de tempel kon afbreken en in drie 
dagen weer opbouwen? Als je de Zoon van God bent, 
red jezelf dan maar en kom van dat kruis af!’ 41 Ook de 
hogepriesters, de schriftgeleerden en de oudsten 
maakten zulke spottende opmerkingen: 42 ‘Anderen 
heeft hij gered, maar zichzelf redden kan hij niet. Hij is 
toch koning van Israël, laat hij dan nu van het kruis 
afkomen, dan zullen we in hem geloven. 43 Hij heeft zijn 
vertrouwen in God gesteld, laat die hem nu dan redden, 
als hij hem tenminste goedgezind is. Hij heeft immers 
gezegd: “Ik ben de Zoon van God.”’ 44 Precies zo 
beschimpten hem de misdadigers die samen met hem 
gekruisigd waren. 
 
- Zingen: Is zijn ure nu gekomen, Lied 584: 1,2,3,4,8 
WelcomeSingers: 1,2; allen: 3,4,8 
 
- De Bijbel open: Matteüs 27:45-55 
 
45 Rond het middaguur viel er duisternis over het hele 
land, die drie uur aanhield. 46 Aan het einde daarvan, in 
het negende uur, gaf Jezus een schreeuw en riep luid: 
‘Eli, Eli, lema sabachtani?’ Dat wil zeggen: ‘Mijn God, 
mijn God, waarom hebt u mij verlaten?’ 47 Toen de 
omstanders dat hoorden, zeiden enkelen van hen: ‘Hij 
roept om Elia!’ 48 Meteen kwam er uit hun midden 
iemand toegesneld die een spons pakte en in zure wijn 
doopte. Hij stak de spons op een stok en probeerde hem 
te laten drinken. 49 De anderen zeiden: ‘Niet doen, laten 
we eens kijken of Elia hem komt redden.’ 50 Nog eens 
schreeuwde Jezus het uit, toen gaf hij de geest. 51 Op 
dat moment scheurde in de tempel het voorhangsel van 


