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Voorganger: Ds. A.L. Verduijn
Welkom en mededelingen
Zingen Psalm 22: 1 en 2

‘Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij’

1. Mijn God, Mijn God, waarom verlaat Gij mij
en blijf zo ver, terwijl ik tot U schrei,
en redt mij niet, maar gaat aan mij voor bij?
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.

2. Nochtans, op U, o God die heilig zijt
en troont op lofgezangen, U gewijd
door Israël dat Gij hebt uitgeleid,
steunt ons vertrouwen,
immers, de vaad'ren bleven op U bouwen,
dat Gij hen nam in heilige bescherming:
Gij hebt, als zij riepen om ontferming,
hen niet beschaamd.

Stil gebed
Bemoediging en groet
Zingen Psalm 22: 13

vervolg intochtspsalm

13. Eet dan, die zit in 's werelds overvloed,
of daal in 't stof wanneer gij sterven moet, bij dood of leven, voor- of tegenspoed,
zult gij toch allen
voor Gods gerechtigheid ter aarde vallen!
Ook het geslacht, dat nog niet is geboren,
zal eenmaal van den Heer getuigen horen,
dat Hij 't volbracht!
Verootmoediging en genade verkondiging
Zingen Liedbundel 8: 1, 2, 3, 5 en 6

‘Leer mij, o Heer, Uw lijden recht betrachten’

1. Leer mij, o Heer, uw lijden recht
betrachten,
in deze zee verzinken mijn gedachten:
o liefde die, om zondaars te bevrijden,
zo zwaar moest lijden.

2. ‘k Zie U, God zelf, in eeuwigheid
geprezen,
tot in de dood als mens gehoorzaam
wezen,
in onze plaats gemarteld en geslagen,
de zonde dragen.
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3. O allerheiligst, onuitspreeklijk wonder:
de Rechter zelf gaat aan het recht ten
onder.
O wreed geding; wie kan geheel
doorgronden
de vloek der zonden.

5. Dit breekt mijn trots. Waar zou ik nog
op bogen?
Ik lig in ’t stof, maar God komt mij
verhogen,
nu ik van vijand Gods en tegenstander
in vriend verander.

6. Daar Ge U voor mij hebt in de dood gegeven,
hoe zou ik naar mijn eigen wil nog leven?
Zou ik aan U voor zulk een bitter lijden
mijn hart niet wijden?
Dienst van het Woord
Gebed bij de opening van het Woord
Schriftlezingen
Schriftlezing Johannes 19: 1-30
1 Toen liet Pilatus Jezus geselen. 2 De soldaten vlochten een kroon van doorntakken, zetten die
op Zijn hoofd en deden Hem een purperen mantel aan. 3 Ze liepen naar Hem toe en zeiden: ‘Leve
de koning van de Joden!’, en ze sloegen Hem in het gezicht. 4 Pilatus liep weer naar buiten en
zei: ‘Ik zal Hem hier buiten aan u tonen om u duidelijk te maken dat ik geen enkel bewijs van Zijn
schuld heb gevonden.’ 5 Daarop kwam Jezus naar buiten, met de doornenkroon op en de
purperen mantel aan. ‘Hier is Hij, de mens,’ zei Pilatus. 6 Maar toen de hogepriesters en de
gerechtsdienaars Hem zagen begonnen ze te schreeuwen: ‘Kruisig Hem, kruisig Hem!’ Toen zei
Pilatus: ‘Neem Hem dan maar mee en kruisig Hem zelf, want ik zie niet waaraan Hij schuldig is.’
7 De Joden zeiden: ‘Wij hebben een wet die zegt dat Hij moet sterven, omdat Hij zich de Zoon
van God heeft genoemd.’ 8 Toen Pilatus dat hoorde werd Hij erg bang. 9 Hij ging het pretorium
weer in en vroeg aan Jezus: ‘Waar komt U vandaan?’ Maar Jezus gaf geen antwoord. 10
‘Waarom zegt U niets tegen mij?’ vroeg Pilatus. ‘Weet U dan niet dat ik de macht heb om U vrij
te laten of U te kruisigen?’ 11 Jezus antwoordde: ‘De enige macht die u over mij hebt, is u van
boven gegeven. Daarom draagt degene die Mij aan u uitgeleverd heeft de meeste schuld.’ 12
Vanaf dat moment wilde Pilatus Hem vrijlaten. Maar de Joden riepen: ‘Als u die man vrijlaat bent
u geen vriend van de keizer, want iedereen die zichzelf tot koning uitroept pleegt verzet tegen de
keizer.’ 13 Pilatus hoorde dat, liet Jezus naar buiten brengen en nam plaats op de rechterstoel
op het zogeheten Mozaïekterras, in het Hebreeuws Gabbata. 14 Het was rond het middaguur op
de voorbereidingsdag van Pesach. Pilatus zei tegen de Joden: ‘Hier is Hij, uw koning.’ 15 Meteen
schreeuwden ze: ‘Weg met Hem, weg met Hem, aan het kruis met Hem!’ Pilatus vroeg: ‘Moet ik
uw koning kruisigen?’ Maar de hogepriesters antwoordden: ‘Wij hebben geen andere koning
dan de keizer!’ 16 Toen droeg Pilatus Hem aan hen over om Hem te laten kruisigen.
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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 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. 28 Toen 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.
De paaskaars wordt gedoofd
Zingen lied 576a: 1, 2, 3 en 7

‘O hoofd vol bloed en wonden’

1. O hoofd vol bloed en wonden,
bedekt met smaad en hoon,
o hoofd zo wreed geschonden,
uw kroon een doornenkroon,
o hoofd eens schoon en heerlijk
en stralend als de dag,
hoe lijdt Gij nu zo deerlijk!
Ik groet U vol ontzag.

2. O hoofd zo hoog verheven,
o goddelijk gelaat,
waar werelden voor beven,
hoe bitter is uw smaad!
Gij, eens in 't licht gedragen,
door engelen omstuwd,
wie heeft U zo geslagen
gelasterd en gespuwd?

3. O Heer uw smaad en wonden,
ja alles wat Gij duldt,
om mij is het, mijn zonden,
mijn schuld, mijn grote schuld.
O God ik ga verloren
om wat ik heb gedaan,
als Gij mij niet wilt horen.
Zie mij in liefde aan.

7. Wees Gij om mij bewogen
en troost mijn angstig hart.
Voer mij uw beeld voor ogen,
gekruisigde, uw smart.
Dan zal ik vol vertrouwen,
gelovig en bewust,
uw aangezicht aanschouwen.
Wie zo sterft, sterft gerust.
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Verkondiging
Zingen lied 590: 1, 2, 3 en 4

‘Nu valt de nacht’

1. Nu valt de nacht.
Het is volbracht:
de Heer heeft heel zijn leven
voor het menselijk geslacht
in Gods hand gegeven.

2. De wereld gaf
Hem slechts een graf,
zijn wonen was Hem zwerven;
al zijn onschuld werd Hem straf
en zijn leven sterven.

3. Hoe slaapt Gij nu,
die men zo ruw
aan 't kruishout heeft gehangen.
Starre rotsen houden U,
rots des heils, gevangen.

4. 't Is goed, o Heer,
Gij hoeft de eer
van God niet meer te staven.
Leggen wij ons bij U neer,
in uw dood begraven.

Dienst van het Heilig avondmaal
Collecte
Inleidend
Geloofsbelijdenis
Gebed
Zingen Lied 578: 1, 2, 3, 4, 5 en 6

‘O kostbaar kruis, o wonder Gods’

1. O kostbaar kruis, o wonder Gods,
waaraan de prins der glorie stierf;
ik wil om U zijn zonder trots,
ik acht verlies wat ik verwierf.

2. Bewaar mij dat ik roemen zou
dan in mijns Heren Christi dood.
Al wat ik anders noemen zou
is niets bij dit mysterie groot.

3. O angst en liefde, ondereen
vermengd als water en als bloed,
zij wijzen naar het wonder heen
van Hem die op de aarde boet.

4. Het rode bloed, zijn koningskleed
bedekt het schandelijke kruis,
dat wordt door alles wat Hij leed
de levensboom van 't paradijs.

5. En door zijn dood en door zijn bloed
is nu de wereld dood voor mij.
Ik ben gestorven, maar voorgoed
van heel de dode wereld vrij.

6. De aarde zelf is veel te klein
voor wie U waarlijk loven wil.
Uw liefde is een groot geheim,
zij vraagt geheel mijn hart en ziel.
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Uitdeling en communie
Dankgebed
Slotlied Lied 575: 1, 3 en 6

‘Jezus leven van ons leven’

1. 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.

3. Die gewillig waart ten dode,
in het duister van de pijn
U ten offer hebt geboden,
hoe verlaten moet Gij zijn,
troosteloos aan 't kruis gehangen
opdat wij uw troost ontvangen.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

6. 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.
Heenzending en zegen
Respons
Amen, amen, amen.
Dat wij niet beschamen.
Jezus Christus, onze Heer.
Amen, God, Uw naam ter Eer.

‘Amen, amen, amen’

