
Voorzegd en Vervuld 

 
Maandag  29 maart “Voorzegd en vervuld” 

 

Inleidend orgelspel  

We luisteren naar: Liedboek 178: 1, 2, 3 en 4 
Jezus, om uw lijden groot, 
om uw leven en uw dood 
die volbrengen ’t recht van God, 
Kyrie eleison. 
 
Heer, om uw zachtmoedigheid, 
vorst die op een ezel rijdt 
en om Sions onwil schreit, 
Kyrie eleison. 
 
Om de zalving door een vrouw, 
vreugdeolie, geur van rouw, 
teken van wat komen zou, 
Kyrie eleison. 
 
Om het brood, heer, dat Gij breekt, 
om de beker die Gij reikt, 
om de woorden die Gij spreekt, 
Kyrie eleison. 
 
Gebed  
 
Schriftlezing: Markus 14: 3 t/m 11 (NBV) 
Toen Hij in Betanië in het huis van Simon aanwezig was bij een feestmaal, kwam er een vrouw 
binnen. Ze had een albasten flesje bij zich dat gevuld was met zeer kostbare, zuivere nardusolie. Ze 
brak het flesje en goot de olie uit over zijn hoofd. Sommige aanwezigen zeiden geërgerd tegen 
elkaar: “Waar is die verkwisting goed voor? Die olie had immers voor meer dan driehonderd denarie 
verkocht kunnen worden, en dat geld hadden we aan de armen kunnen geven.” Ze voeren tegen 
haar uit. Maar Jezus zei: “Laat haar met rust, waarom vallen jullie haar lastig? Ze heeft iets goeds 
voor mij gedaan. Want de armen zijn altijd bij jullie, en jullie kunnen weldaden aan hen bewijzen 
wanneer je maar wilt, maar ik zal niet altijd bij jullie zijn. Wat ze kon, heeft ze gedaan: ze heeft mijn 
lichaam nu al met olie gebalsemd, met het oog op mijn begrafenis. Ik verzeker jullie: waar ook maar 
ter wereld het goede nieuws verkondigd word, zal ter herinnering aan haar verteld worden wat zij 
heeft gedaan.” 
 
Inleidend woord  
Het thema van de passiestonden is ‘Voorzegd en Vervuld’. Er zal worden gelezen uit het 
lijdensevangelie zoals beschreven in Markus 14. Vanavond willen we nadenken over drie 
deelonderwerpen rondom Vervulling. 
 
“Ze heeft mijn lichaam nu al met olie gebalsemd, met het oog op mijn begrafenis.” 



 
“Ik heb begeerd deze maaltijd met jullie te houden. (…) Doe dit tot mijn gedachtenis.” 
Jezus sprak deze woorden vóór Zijn sterven, niet erna.  
 
“En het bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen waarin u verblijft.  Deze dag moet voor u een 
gedenkdag worden. (..) U moet hem vieren als een eeuwige verordening, al uw generaties door.” 
Ook deze opdracht / instelling werd gegeven vóór de Uittocht uit Egypte, niet erna. 
 
Wat God van ons vraagt, in de Bijbel, of aan ons heeft gezegd in de persoonlijke omgang met Hem, is 
geen ‘slavenjuk’, of ballast, een heilig ‘moeten’. Is het Hem niet veel meer te doen, dat wij Hem 
zouden zoeken. En zouden we Hem dan niet vinden in de vervulling van Zijn beloften? De beloften 
van voorspoed, van geluk, kracht om te leven of hét Leven te vinden, ja, tot zelfs een kind van God te 
zijn? 
 

Stiltemoment 
Ter overdenking:  Geloof(t) je/ u dat God Woord houdt en aan u/jou Zijn beloften in vervulling wil 
laten gaan?  
 
We luisteren naar soliste: Nu laat U mij in vrede gaan, couplet 1, Sela. 
Hoe lang nog tot uw vrede komt? 
Wanneer vertroost U Israël? 
Hoe lang tot uw gezalfde komt 
en Davids huis in eer herstelt? 
Hoor ons gebed, zie ons verdriet; 
onthoud ons uw genade niet. 
O trooster, geef ons hoop en moed 
als u ons ongezien ontmoet. 
 
We luisteren naar instrumentale klanken van Psalm 130: 3 en 4 (NB) 
Ik heb mijn hoop gevestigd 
op God den Heer die hoort. 
Mijn hart, hoezeer onrustig,  
wacht zijn verlossend woord. 
Nog meer dan in de nachten 
wachters het morgenlicht,  
blijf ik, o Heer, verwachten  
uw lichtend aangezicht. 
 
Gij al Gods bondgenoten,  
ziet naar zijn toekomst uit! 
De Heer is vast besloten  
tot goedertierenheid! 
Hoort aan de goede tijding 
Hij geeft in zijn geduld  
aan Israël bevrijding  
van onrecht en van schuld. 
 
Schriftlezingen: (HSV) 
Exodus 12: 1-3  
De HEERE zei tegen Mozes en tegen Aäron in het land Egypte: Deze maand zal voor u het begin van 
de maanden zijn. Hij zal voor u de eerste zijn van de maanden van het jaar. Spreek tot heel de 



gemeenschap van Israël: Op de tiende dag van deze maand moet ieder voor zich een lam per familie 
nemen, een lam per gezin.  
 
Markus 14:12 
En op de eerste dag van de ongezuurde broden, wanneer ze het Pascha slachtten, zeiden zijn 
discipelen tegen Hem: Waar wilt U dat wij heengaan en voorbereidingen treffen, zodat U het Pascha 
kunt eten?  
 
Exodus 12: 5  
U moet een lam zonder enig gebrek hebben, een mannetje van een jaar oud. U moet het van de 
schapen of van de geiten nemen.  
 
Markus 14: 15, 16 
En hij zal u een grote bovenzaal wijzen, volledig ingericht en klaar; maak het daar voor ons gereed. En 
Zijn discipelen vertrokken en kwamen in de stad en zij vonden het zoals Hij hun gezegd had, en zij 
maakten het Pascha gereed. 
 
Exodus 12: 7, 13a, 14 
En zij zullen van het bloed nemen en het aan de beide deurposten strijken en aan de bovendorpel, 
aan de huizen waarin zij het eten zullen. 
En het bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen waarin u verblijft.  Deze dag moet voor u een 
gedenkdag worden. U moet hem vieren als een feest voor de HEERE. U moet hem vieren als een 
eeuwige verordening, al uw generaties door. 
 
Markus14: 23-24 
En terwijl zij aten, nam Jezus brood en toen Hij het gezegend had, brak Hij het en gaf het hun en zei: 
Neem, eet, dit is Mijn lichaam. En Hij nam de drinkbeker en nadat Hij gedankt had, gaf Hij hun die en 
zij dronken er allen uit. En Hij zei tegen hen: Dit is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat 
voor velen vergoten wordt. 
 
Toelichting  
Geloven dat God Zijn Woord houdt, geloven dat God hoort naar onze gebeden, geloven dat God 
verandering kan en wil brengen, geloven dat God de toekomst kent en erover regeert. Dat is niet 
makkelijk. De Bijbel noemt dit ‘hoop’. Het vertrouwen dat God een ommekeer heeft gebracht, maar 
ook zal brengen. 
 
Stiltemoment 
Ter overdenking: ‘Is God voor ons Iemand waarop wij hopen? Gaan wij tot God met ons persoonlijke 
leven, de goede dingen en kwade dingen, de mooie momenten en ons verdriet?’ 
 
We luisteren naar  soliste ‘Nu laat U mij in vrede gaan, couplet 2, Sela 
U leidt mij naar uw heiligdom; 
ik zie de hoop van Israël. 
Uw rijk van recht en vrede komt, 
de volken zien en staan versteld. 
Gezegend is de vredevorst, 
de redder die uw volk verlost. 
Gezegend is dit heilig kind, 
dat door zijn dood de wereld wint. 
 
Schriftlezing: Exodus 12: 25-28 (HSV) 



En het zal gebeuren, als u in het land komt dat de HEERE u geven zal, zoals Hij gesproken heeft, dan 
moet u deze dienst in acht nemen. En het zal gebeuren, als uw kinderen tegen u zullen zeggen: Wat 
betekent deze dienst voor u? dat u moet zeggen: Dit is een Pascha-offer voor de HEERE, Die in Egypte 
de huizen van de Israëlieten voorbijging, toen Hij de Egyptenaren trof en onze huizen bevrijdde. Toen 
knielde het volk en boog zich neer. De Israëlieten gingen weg en deden zoals de HEERE Mozes en 
Aäron geboden had, zo deden zij. 
 
We luisteren naar instrumentale klanken van Opwekking 315 
Heer, uw bloed dat reinigt mij, doet mij leven en maakt mij vrij, 
Heer, uw bloed dat nam mijn plaats in het offer dat U bracht. 
En U wast mij witter dan de sneeuw, dan de  sneeuw. 
Mijn Jezus, Gods Lam voor mij geslacht. 
 
Toelichting  
‘De Israëlieten gingen weg en deden zoals de Heere Mozes en Aäron geboden had, zo deden zij.’  
 
Zal er dan niemand zijn geweest die twijfel had? Zou er niemand zich hebben afgevraagd wat een 
rare symboliek, waarom het bloed van een lam aan de deurposten doen? Maar daarover lezen we 
niet, we lezen alleen ‘zo deden zij’. Ze gehoorzaamden God.  
 
Stiltemoment 
Ter overdenking: ‘Wat betekent gehoorzaamheid als het gaat om vervulling van Gods beloften?’ 
 
We luisteren naar soliste : nu laat U mij in vrede gaan, couplet 3 
Nu laat U mij in vrede gaan,  
want U lost uw beloften in. 
Ik neem uw redding dankbaar aan, 
tot eens de wereld vrede vindt. 
Wanneer ik hier mijn ogen sluit,  
heet U mij welkom in uw huis. 
Ik leef het leven tegemoet,  
tot ik U zie en U ontmoet! 
 
Gedicht 
Laat ons opgaan naar Jeruzalem 
en vieren het feest van de bevrijding 
herdenken in broden zonder desem 
waarmee uittocht uit Egypte aanving 
een feest van vreugd en dankgezangen 
spijziging met vlees van het offerlam 
dank aan Israëls God na diep verlangen 
te eren al wat Hem ten dienste kwam. 
 
Laat ons opgaan door de open poorten 
bejubelen wij dat heilig Koningskind 
strooien palmen voor Hem in vele soorten 
een Koning zo geen mens op aarde vindt 
gezeten op een jonge ezel zal Hij komen 
aard en hemel, alles buigt diep voor Hem 
Hij is waarvan ouderen zouden dromen 
en jongeren stil luisteren naar Zijn stem. 
 



Dan zijn wij in de Heilige Stad gekomen 
en zullen zingen met de engelenkoren mee 
wordt ons geen blijdschap meer ontnomen 
want slechts God bepaalt ons heil en vree 
kom laat ons opgaan door die open poorten 
laat ons opgaan naar het heilig Jeruzalem 
 
We luisteren naar: Liedboek 182: 1 en 6 
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. 
 
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. 
 
Zegenbede: 
Vrede van God, de vrede van God 
de vrede van God zij met jou. 
Vrede van Hem, vrede van God, 
de vrede van God zij met jou. 
 
 
 
Dinsdag  30 maart,  Verlaten en verloochend 
 
Inleidend orgelspel. 
 
We luisteren naar: Opwekking 464: 1, 2, 3 
Wees stil voor het aangezicht van God, 
want heilig is de Heer. 
Aanbid Hem met eerbied en ontzag 
en kniel nu voor Hem neer; 
die zelf geen zonde kent 
en ons genade schenkt. 
Wees stil voor het aangezicht van God, 
want heilig is de Heer. 
 
Wees stil, want de heerlijkheid van God 
omgeeft ons in dit uur. 
Wij staan nu op heilige grond, 
waar Hij verschijnt met vuur; 



een eeuwigdurend licht 
straalt van zijn aangezicht. 
Wees stil, want de heerlijkheid van God 
omgeeft ons in dit uur. 
 
Wees stil, want de kracht van onze God 
daalt neer op dit moment. 
De kracht van de God die vergeeft 
en ons genezing brengt; 
niets is onmogelijk 
voor wie gelooft in Hem. 
Wees stil, want de kracht van onze God 
daalt neer op dit moment. 
 
Gebed 
 
Lezen: Marcus 14: 32-42 – Vervuld (NBV) 
32 Ze kwamen bij een plek die Getsemané heette, en hij zei tegen zijn leerlingen: ‘Blijven jullie hier 
zitten, terwijl ik ga bidden.’ 33 Hij nam Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee. Hij voelde zich 
onrustig en angstig worden 34 en zei tegen hen: ‘Ik voel me dodelijk bedroefd; blijf hier waken.’ 35 Hij 
liep nog een stukje verder, liet zich toen op de grond vallen en bad dat dit uur zo mogelijk aan hem 
voorbij mocht gaan. 36 Hij zei: ‘Abba, Vader, voor u is alles mogelijk, neem deze beker van mij weg. 
Maar laat niet gebeuren wat ik wil, maar wat u wilt.’ 37 Hij liep terug en zag dat zijn leerlingen lagen 
te slapen. Hij zei tegen Petrus: ‘Simon, slaap je? Kon je niet één uur waken? 38 Blijf wakker en bid dat 
jullie niet in beproeving komen; de geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak.’ 
 
 39 Weer ging hij weg om te bidden, met dezelfde woorden als daarvoor. 40 Toen hij weer terugkwam, 
lagen ze opnieuw te slapen, want hun ogen vielen steeds dicht, en ze wisten niet wat ze hem 
moesten antwoorden. 41 Toen hij voor de derde maal terugkwam, zei hij tegen hen: ‘Liggen jullie daar 
nog steeds te slapen en te rusten? Het is zover: het ogenblik is gekomen waarop de Mensenzoon 
wordt uitgeleverd aan de zondaars. 42 Sta op, laten we gaan; kijk, hij die me uitlevert, is al vlakbij.’ 
 
We luisteren naar Psalm 22: 1 (ob) 
Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij, 
En redt mij niet, terwijl ik zwoeg en strij', 
En brullend klaag in d' angsten die ik lij', 
Dus fel geslagen? 
't Zij ik, mijn God, bij dag moog' bitter klagen, 
Gij antwoordt niet; 't Zij ik des nachts moog' kermen. 
Ik heb geen rust, ook vind ik geen ontfermen 
In mijn verdriet. 
 
Schriftlezing: Psalm 69: 14-19 (NBV) 
14 En nu, HEER, richt ik mijn gebed tot u, laat dit een uur zijn van mededogen. 
Groot is uw ontferming, God, antwoord mij, toon uw trouw en red mij. 
15 Trek mij uit het slijk voordat ik wegzink, laat mij ontkomen aan wie mij haten, 
haal mij uit dit diepe water. 16 Laat de stroom mij niet meesleuren, 

het slijk mij niet verzwelgen, de afgrond zijn muil niet boven mij sluiten. 
17 Antwoord mij, HEER, u bent genadig en goed, keer u tot mij, zie mij in erbarmen aan. 
18 Verberg uw gelaat niet voor uw dienaar, antwoord mij snel, want de angst benauwt mij. 
19 Wees mij nabij en bevrijd mij, verlos mij van mijn vijanden. 



 
Gedicht: Gethsemané (van Joke Verweerd) 
Het is er donker, kwaad sluipt door het gras, hangt in de 
bomen, weet hoe de afgrond zich openen zal. 
Diep valt Hij, zijn schreeuw gaat verloren, 
Hij worstelt zich omhoog, tracht houvast te vinden. 
“Zijn jullie er nog?” vraagt Hij zijn vrienden. 
Hoonlachende stilte. 
 
Hij gaat terug, het duister sluit zich als een muur achter hem. 
Een kloof waarin hij in het niets verdwijnt. 
Hij krijgt geen lucht en wankelt, voorover valt Hij. 
Zijn handen grijpen radeloos in de aarde. 
Loodzwaar drukt de wereld op Zijn rug. 
“Vader!” schreeuwt Hij ademloos. 
 
Een andere weg is er niet. 
Wolkenflarden trekken langs de maan, bomen versperren de 
weg, Zijn mantel haakt vast. 
Als Hij zijn gezicht in zijn handen verbergt, proeft Hij bloed. 
Nu laat Hij zich vallen en geeft zich over, met horten en stoten 
komt Zijn adem. 
En soms is het minutenlang stil. 
Leeg en koud komt Hij tevoorschijn. 
“Waar zijn jullie?” 
Weerkaatsende stilte. 
 
Opnieuw draait Hij zich om en loopt terug. 
Hij heft Zijn hoofd, de bomen wijken uiteen, de hemel 
klaart op. 
“Hier ben Ik!” Zijn stem klinkt zacht, er is rust. 
En met de wind mee waaien Zijn woorden de wereld rond: 
“Hier ben Ik!” 
 
We luisteren naar: Liedboek 180: 1,3,5,6,7 
Gethsemané, die nacht moest eenmaal komen. 
De Heiland heeft bewust die weg genomen. 
Hij laat zijn doel niet los, wijkt niet terzijde, - aanvaardt het lijden. 
 
Wie heeft gewaakt van die het naaste stonden? 
Hij heeft hen driemaal slapende gevonden. 
Hij ging terug en heeft alleen geleden, - eenzaam gebeden: 
 
Altijd zal Jezus weer in doodsstrijd wezen, 
tot aan het eind der wereld moet Hij vrezen, 
Zijn eigen jongeren in slaap te ontdekken. - Wat zou hen wekken? 
 
In angst en tranen werd zijn strijd gestreden. 
Toen kon Hij toebereid naar voren treden. 
De duisternis kon, wat zij mocht verzinnen,Hem niet verwinnen. 
 
Hier zijn wij, Heer, een afgeweken schare, 



wij, die zo zorgeloos, zo ontrouw waren. 
Verander ons en reinig onze harten,o Man van smarten! 
 
Schriftlezing: Psalm 31: 15 en 16 (NBV) 
Maar ik vertrouw op u, Heer, Ik zeg: U bent mijn God, in uw hand liggen mijn lot en mijn leven, 
bevrijd mij uit de greep van mijn vijanden en vervolgers. 
 
We luisteren naar Liedboek 177: 1,2  
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. 
 
 '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.  
 
Schriftlezing: Marcus 14: 66-72 - Vervuld (NBV) 
66 Terwijl Petrus beneden op de binnenplaats was, kwam een van de dienstmeisjes van de 
hogepriester voorbij. 67 Toen ze Petrus bij het vuur zag zitten, keek ze hem aan en zei: ‘Jij was ook bij 
die Jezus van Nazaret!’ 68 Maar hij ontkende dat en zei: ‘Ik weet niet waar je het over hebt, ik begrijp 
echt niet wat je bedoelt.’ Hij ging naar buiten, naar het voorportaal, en er kraaide een haan.  69 Toen 
het meisje hem daar weer zag, zei ze opnieuw, nu tegen de omstanders: ‘Hij is een van hen!’ 70 Maar 
hij ontkende het weer. En algauw zeiden ook de omstanders tegen Petrus: ‘Je bent wel degelijk een 
van hen, jij komt immers ook uit Galilea.’ 71 Maar hij begon te vloeken en zwoer: ‘Ik ken die man over 
wie jullie het hebben niet!’ 72 En meteen kraaide de haan voor de tweede keer. En Petrus herinnerde 
zich dat Jezus tegen hem gezegd had: ‘Voordat een haan tweemaal heeft gekraaid, zul je mij driemaal 
verloochenen.’ En toen hem dat te binnen schoot, begon hij te huilen. 
 
Schriftlezing: Matthéüs 26: 31-35 – Voorzegd (NBV) 
31 Onderweg zei Jezus tegen hen: ‘Jullie zullen mij deze nacht allemaal afvallen, want er staat 
geschreven: “Ik zal de herder doden, en de schapen van zijn kudde zullen uiteengedreven 
worden.” 32Maar nadat ik uit de dood ben opgewekt, zal ik jullie voorgaan naar Galilea.’ 33 Petrus zei 
daarop tegen hem: ‘Misschien zal iedereen u afvallen, ik nooit!’ 34 Jezus antwoordde hem: ‘Ik 
verzeker je: deze nacht zul je, nog voor de haan gekraaid heeft, mij driemaal 
verloochenen.’ 35 Petrus zei: ‘Al zou ik met u moeten sterven, verloochenen zal ik u nooit.’ Alle 
andere leerlingen vielen hem daarin bij. 
 
Gedicht: Ken je Hem? (van Joke Verweerd) 
Ze vroegen mij: “Ken je Hem?” 
Ik schudde mijn hoofd, 
Maar de twijfel in hun ogen bleef. 
Onrustig werd ik ervan. 
Weer werd er gevraagd: “Jij toch? Ja! Jij was erbij …” 
Ik zei: “Waar heb je het over? 
Geen idee wat je bedoelt.” 
Ik deed een stap opzij, maar niet ver genoeg. 
Ze bleven op me letten. 
 
Even later kwam er weer zo’n opmerking: 
“Jij trok toch met Hem op?” 



Het werd rood en zwart voor mijn ogen en ik schreeuwde: 
“Wat zijn jullie toch allemaal vreselijk stom bezig! 
Wat willen jullie van me? 
Waar zou ik Hem dan van moeten kennen? 
Ik heb geen idee wie dat is, 
Hij zegt me niets, helemaal niets!” 
 
Toen keek Hij op …… 
 
Stiltemoment 
 
Muzikaal intermezzo 
 
Gedicht: Liedboek 182: 2  
Gij die alles hebt gedragen, 
al de haat en al de hoon, 
die beschimpt wordt en geslagen, 
Gij rechtvaardig, Gij Gods Zoon,  
als de minste mens gebonden, 
aangeklaagd om onze zonde. 
Duizend, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer. 
 
We luisteren naar: Opwekking 189: 1, 2, 3 
Zegen ons Heer, zegen ons Heer, 
U, die hemel en aarde gemaakt heeft, zegen ons Heer. 
De Heer zegene u, de Heer zegene u, 
Hij, die hemel en aarde gemaakt heeft, zegene U. 
Dank U Heer, dank U Heer, 
U, die hemel en aarde gemaakt heeft, dank U Heer. 
 

Woensdag  31 maart 2021   ‘Kiezen en kruisdragen’.  

Inleidend orgelspel 
 
Gebed 
 
Schriftlezing: Psalm 2: 1 t/m 3, Jesaja  42: 1 en 2, Markus 15: 1 t/m 5 (HSV) 
1 Waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? 2 De koningen 
van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de HEERE en tegen Zijn Gezalfde: 3 
Laten wij Hun banden verscheuren en Hun touwen van ons werpen! 
 
1 Zie, Mijn Knecht, Die Ik ondersteun, Mijn Uitverkorene, in Wie Mijn ziel een welbehagen heeft; Ik 
heb Mijn Geest op Hem gelegd. Hij zal tot de heidenvolken het recht doen uitgaan. 2 Hij zal niet 
schreeuwen, Hij zal Zijn stem niet verheffen, Hij zal Zijn stem op straat niet laten horen. 
 
Jezus voor Pilatus 
1 En meteen, 's morgens vroeg, beraadslaagden de overpriesters met de oudsten en schriftgeleerden 
en heel de Raad, en nadat zij Jezus gebonden hadden, brachten zij Hem weg en leverden zij Hem 
over aan Pilatus. 2 En Pilatus vroeg Hem: U bent de Koning van de Joden? En Hij antwoordde hem en 
zei: U zegt het. 3 En de overpriesters beschuldigden Hem van veel dingen, maar Hij antwoordde 



niets. 4 En Pilatus stelde Hem opnieuw een vraag en zei: Antwoordt U niet? Zie, hoeveel zij tegen U 
getuigen! 5 Maar Jezus antwoordde helemaal niets meer, zodat Pilatus zich verwonderde. 
 
We luisteren naar: Opwekking 268: 1, 3 en 4 
Hij kwam bij ons, heel gewoon, 
de Zoon van God als Mensenzoon. 
Hij diende ons als een knecht 
en heeft zijn leven afgelegd. 
 
Refrein: 
Zie onze God, de Koning-knecht, 
Hij heeft zijn leven afgelegd. 
Zijn voorbeeld roept 
om te dienen iedere dag, 
gedragen door zijn liefd' en kracht. 
 
Zie je de wonden zo diep. 
De hand die aard' en hemel schiep, 
vergaf de hand die Hem sloeg. 
De Man, die onze zonden droeg. 
Refrein 
 
Wij willen worden als Hij, 
elkanders lasten dragen wij. 
Wie is er need'rig en klein? 
Die zal bij ons de grootste zijn. 
Refrein 
 
Schriftlezing: Spreuken 3: 30 t/m 35 (HSV) 
30 Klaag een mens niet zonder reden aan als hij jou geen kwaad heeft gedaan. 31 Wees niet jaloers 
op een man van geweld en verkies geen van zijn wegen, 32 want wie afwijkt van de rechte weg is 
voor de HEERE een gruwel, maar met de oprechten gaat Hij vertrouwelijk om. 33 De vloek van de 
HEERE rust op het huis van de goddeloze, maar de woning van de rechtvaardigen zal Hij zegenen. 34 
De spotters zal Híj wel bespotten, maar zachtmoedigen zal Hij genade geven. 35 Wijzen zullen eer 
ontvangen, maar dwazen laden schande op zich. 
 
Gedicht: Psalm 58: 1 (nb) 
Gij hoge raad, bijeen gekomen 
om recht te doen, spreekt gij wel recht? 
Wordt zo door u het pleit beslecht? 
Veeleer is 't onrecht toegenomen. 
Uw handen wegen het geweld, 
dat sinds gij spreekt op aarde geldt. 
 
Schriftlezing: Markus 15: 6 t/m 15 (HSV) 
6 Nu liet hij op een feest één gevangene voor hen los, wie zij maar wensten. 7 En er was er een, die 
Barabbas heette, die gevangenzat met medeoproermakers die in het oproer een moord begaan 
hadden. 8 En de menigte schreeuwde en begon te eisen dat hij zou doen zoals hij altijd voor hen 
gedaan had. 9 En Pilatus antwoordde hun: Wilt u dat ik de Koning van de Joden voor u loslaat? 10 
Want hij wist dat de overpriesters Hem uit afgunst overgeleverd hadden. 11 Maar de overpriesters 
hitsten de menigte op, dat hij liever Barabbas voor hen zou loslaten. 12 En Pilatus antwoordde 
opnieuw en zei tegen hen: Wat wilt u dan dat ik met Hem doen zal Die u de Koning van de Joden 



noemt? 13 En zij riepen opnieuw: Kruisig Hem! 14 Maar Pilatus zei tegen hen: Wat voor kwaad heeft 
Hij dan gedaan? En zij riepen nog harder: Kruisig Hem! 15 Pilatus nu wilde de menigte tevreden 
stellen en liet Barabbas voor hen los; en hij leverde Jezus, nadat hij Hem gegeseld had, over om 
gekruisigd te worden. 
 
We luisteren naar: Zingende Gezegend 146: 1 en 6) 
O lam dat lijdt en duldt en draagt 
de straf die ons de vrede brengt, 
tot bloedens toe gestriemd, geplaagd – 
geen rechter die U vrijspraak schenkt. 
 
O Heer, wij kiezen niet voor U, 
maar Gij, die ons de vrede brengt, 
Gij kiest voor ons, kiest hier en nu, 
o rechter die ons vrijspraak schenkt! 
 
Gedicht: Jezus of Barabbas (Nel Benschop) 
Elke dag weer moet ik kiezen:  
Jezus of Barabbas. 
’t Gaat om winnen of verliezen,  
om wat komt of om wat was. 
Steeds weer moet ik antwoord geven  
op die vraag, zo klemmend groot: 
Wil je door de dood naar ’t leven,  
of door ’t leven naar de dood? 
En mijn hart kiest Jezus’ zijde  
maar ‘k wil niet naar Golgotha, 
want ik ben zo bang voor ’t lijden,  
daarom schreeuw ik and’ren na. 
God, Gij weet het, want Gij kent mij, 
ziet mij voor Pilatus staan; 
daarom smeek ik U: “vergeef mij”,  
spreek mij vrij in Jezus’ naam. 
 
Stiltemoment: ‘Kies dan nu …..’  
 
Schriftlezing: Markus 15: 16 t/m 20 (HSV) Jezus weggeleid 
16 En de soldaten leidden Hem het paleis binnen, dat is het gerechtsgebouw, en riepen heel de 
legerafdeling bijeen. 17 En zij deden Hem een purperen mantel om, en nadat zij een doornenkroon 
gevlochten hadden, zetten zij Hem die op 18 en begonnen Hem te begroeten: Gegroet, Koning van 
de Joden! 19 En zij sloegen op Zijn hoofd met een rietstok en bespuwden Hem en zij vielen op de 
knieën en aanbaden Hem. 20 En toen zij Hem bespot hadden, trokken zij Hem de purperen mantel 
uit en trokken Hem Zijn eigen kleren aan en leidden Hem naar buiten om Hem te kruisigen. 
 
We luisteren naar Op Toonhoogte 96: 1,2,3  
Is dat, is dat mijn Koning, dat aller vaad'ren wens, 
is dat, is dat zijn kroning? Zie, zie, aanschouw de mens! 
Moet Hij dat spotkleed dragen, dat riet, die doornenkroon, 
lijdt Hij die spot, die slagen, Hij, God, uw eigen Zoon? 
 
Ja, ik kost Hem die slagen, die smarten en die hoon; 
ik doe dat kleed Hem dragen, dat riet, die doornenkroon; 



ik sloeg Hem al die wonden, voor mij moet Hij daar staan; 
ik deed door mijne zonden, Hem al die jamm'ren aan. 
 
O Jezus, man van smarten, Gij aller vaad'ren wens, 
herinner aller harten 't aandoenlijk: "Zie den mens!" 
Laat mij toch nooit vergeten die kroon, dat kleed, dat riet! 
Dit trooste mijn geweten: 't is al voor mij geschied! 
 
Gedicht: ‘Zie hoe Jezus daar loopt’ (Marcel Zimmer) 
Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem met een kruis op zijn rug en een doornenkroon. 
Hoor de menigte schreeuwt en roept: 'Kruisigt Hem!' 
 Zo gaf God zijn eigen Zoon. 
Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer, dat U het kruis voor mij droeg. 
U bewijst uw genade aan mij telkens weer. Uw genade is mij genoeg. 
 
Instrumentaal intermezzo: Via Dolorosa (orgel en dwarsfluit) 
Langs de Via Dolorosa, in Jeruzalem die nacht  
verdrongen zich de mensen in de straat  
daar staarden ze hem na, de man die sterven moest op Golgotha.  
 
Er kwam bloed uit al zijn wonden, uit de striemen op zijn rug,  
Uit de kroon van doornen om zijn hoofd gekneld  
En Hij droeg met elke stap de hoon van elk 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 Zijn 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. 
 
Schriftlezing: Markus 15: 21 (HSV)  
21 En zij dwongen een voorbijganger, Simon van Cyrene, die van de akker kwam, de vader van 
Alexander en Rufus, dat hij Zijn kruis droeg. 
 
Gedicht: ‘Simon van Cyrene’ (Arie Maasland) 
Ik droeg het kruis terwijl de wereld joelde   
achter Hem aan, en kreeg een stevig deel  
van alle spot die ze voor Hem bedoelden.  
Ik wilde niet, het kostte me te veel.  
Onder de dwarsbalk en de ruwe handen  
van de soldaten kromp ik in elkaar.  
De pijn viel zwaar, maar zwaarder viel de schande.  
Ik liep te zwoegen als een moordenaar.   
 



Totdat ik waarnam, met vernieuwde ogen,  
hoe Jezus deze kwelling onderging.  
In Zijn gestalte zag ik mededogen  
dat sterker was dan de vernedering.  
Mijn schouders werden blauw, de Zijne bloedden.  
Ik was onwillig, Hij was als een lam.  
Dankzij het kruis begon ik te vermoeden  
hoe groot de last was die Hij op zich nam.   
 
Ik voelde hoe mijn dwarsbalkzware zonden  
Hem raakten in Zijn lichaam, in Zijn hart.  
Zo werd ik gaandeweg aan Hem verbonden:  
ik deelde in Zijn liefde en Zijn smart.  
Dit kruis leek zinloos, maar het was een zegen.  
Het heeft mijn leven richting God geleid.  
Dankzij het kruis heb ik een wil gekregen  
die buigzaam is; ik raak mijn zelfzucht kwijt.   
 
Ik heb het kruis van Jezus meegedragen,  
mijn voeten in Zijn donkerrode spoor.  
Ik wilde niet, ze hebben me geslagen.  
Toen moest het maar, nu dank ik God ervoor. 
 
Lezen uit het Doopformulier: 
Wij bidden U, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat Gij deze kinderen genadiglijk wilt aanzien, en 
door uw Heiligen Geest uw Zoon Jezus Christus inlijven; opdat zij met Hem in zijn dood begraven 
worden, en met Hem mogen opstaan in een nieuw leven; opdat zij hun kruis, Hem dagelijks 
navolgende, vrolijk dragen mogen, Hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige 
liefde; 
 
We luisteren naar: Liedboek 442: 1 en 2  
Jezus, ga ons voor 
deze wereld door, 
en U volgend op uw schreden 
gaan wij moedig met U mede. 
Leid ons aan uw hand 
naar het vaderland. 
 
Valt de weg ons lang, 
zijn wij klein en bang, 
sterk ons, Heer, om zonder klagen 
achter U ons kruis te dragen. 
Waar Gij voor ons tradt, 
is het rechte pad. 
 
Schriftlezing: Psalm 22: 17-19 (HSV) 
17 Want honden hebben mij omsingeld, een horde kwaaddoeners heeft mij omgeven; zij 
hebben mijn handen en mijn voeten doorboord. 18 Al mijn beenderen zou ik kunnen 
tellen; en zij, zij zien het aan, zij kijken naar mij. 19 Zij verdelen mijn kleding onder elkaar 
en werpen het lot om mijn gewaad. 
 
We luisteren naar orgelspel over Psalm 22: 9 (ob) 



Mijn beend’ren kan ik tellen, één voor één; 
Hun boos gezicht beschouwt dit wel te vreên, 
z' ontzien zich niet, om met mijn tegenheên, 
hun geest te strelen, 
en onder zich mijn kleed’ren te verdelen; 
verhard in 't kwaad, kan hun geen spel verdrieten: 
zij werpen 't lot, wat ieder zal genieten 
van mijn gewaad. 
 
Schriftlezing: Markus 15: 22 t/m 26 (HSV) 
22 En zij brachten Hem naar de plaats Golgotha, dat is vertaald: Schedelplaats. 23 En 
zij gaven Hem met mirre gemengde wijn te drinken, maar Hij nam die niet. 24 En toen 
zij Hem gekruisigd hadden, verdeelden zij Zijn kleren: door het lot te werpen 
bepaalden zij wat ieder ervan nemen zou. 25 En het was het derde uur en zij 
kruisigden Hem. 26 En het opschrift met Zijn beschuldiging was boven Hem 
geschreven: DE KONING VAN DE JODEN. 
 
Het orgel speelt: Liedboek 182: 5  
Koning tot een spot getekend 
met een riet en doornenkroon, 
bij de moordenaars gerekend 
overstelpt met smaad en hoon, 
opdat naar uw welbehagen 
wij de kroon der ere dragen. 
Duizend, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer. 
 
Gesproken zegenbede: Gezang L: 7 
O Vader, dat Uw liefd' ons blijk';  
O Zoon, maak ons Uw beeld gelijk; 
O Geest, zend Uwen troost ons neer; 
Drie-enig God, U zij al d' eer. 
Donderdag 1 april  ‘(ook) het voorhangsel scheurde  
 
 
Inleidend orgelspel 
 
Gedicht: ‘Goede vrijdag’ (van Jo van Veen-Nusmeijer) 
De wrede doornenkroon, het spotgewaad,  
de geseling, het slaan in Uw gelaat  
en de oningetoomde kille haat 
uit vele monden,  
de spijkers, alles wat zo verwondde;  
dat was, o Heer’ 
de prijs voor onze schulden.  
Ik buig mij, om dat wat U voor ons duldde,  
ter aarde neer. 

De, voor ons niet te peilen, eenzaamheid  
van de totale Godverlatenheid,  
die felste pijn die U hebt uitgeschreid  
doet mij beseffen  



wat mij, om wat ik ben,  
had  moeten treffen,  
en Heer’ ik weet 
U niets terug te geven,  
alleen mij zelf, mijn onvolkomen leven 
waarvoor U leed. 

We luisteren naar: Opwekking 350 
Vader, vol van vrees en schaamte, 
buigen wij voor U. 
Heel Uw werk door ons vertreden, 
klaagt ons, mensheid aan bij U. 
 
Heer ontferm U over ons, 
die schuldig voor u staan. 
U bent onze God en Redder,  
neem ons in Uw liefde aan. 
 
Vader, in dit uur der waarheid, 
keren w ‘ons tot U. 
O, vergeef ons, Heer herstel ons, 
maak ons hart en leven nieuw. 
 
Vul ons met uw heil’ge Geest, 
geef vuur en kracht steeds weer. 
Ieder zal uw macht aanschouwen, 
dat wij uw naam verhogen Heer. 
 
Gebed 
 
Schriftlezing: Markus 15: 27 - 39 (HSV) 
27 En zij kruisigden met Hem twee misdadigers, een aan Zijn rechter- en een aan Zijn 
linkerzijde. 28 En het Schriftwoord is in vervulling gegaan dat zegt: En Hij is onder de 
misdadigers gerekend. 29 En de voorbijgangers lasterden Hem en schudden hun hoofd en 
zeiden: Ha! U die de tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt,  30 verlos Uzelf en kom van 
het kruis af!  31 En evenzo spotten ook de overpriesters, samen met de schriftgeleerden, 
onder elkaar en zeiden: Anderen heeft Hij verlost, Zichzelf kan Hij niet verlossen.  32 Laat de 
Christus, de Koning van Israël, nu van het kruis afkomen, opdat wij het zien en gaan geloven. 
Ook zij die met Hem gekruisigd waren, smaadden Hem.  33 En toen het zesde uur gekomen 
was, kwam er duisternis over heel de aarde, tot het negende uur toe.  34 En op het negende 
uur riep Jezus met luide stem: ELOÏ, ELOÏ, LAMA SABACHTANI, dat is vertaald: Mijn God, Mijn 
God, waarom hebt U Mij verlaten?  35 En sommigen van hen die daarbij stonden en dit 
hoorden, zeiden: Zie, Hij roept Elia.  36 En er snelde iemand toe, vulde een spons met zure 
wijn, stak die op een rietstok en gaf Hem te drinken, en hij zei: Houd op, laten wij zien of Elia 
komt om Hem er af te nemen.  37 En roepend met luide stem gaf Jezus de geest.  38 En het 
voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden.  39 En de hoofdman 
over honderd die daarbij stond, tegenover Hem, en zag dat Hij zo roepend de geest gegeven 
had, zei: Werkelijk, deze Mens was Gods Zoon! 
 
We luisteren naar orgelspel over Het gebed des Heeren : 6 en 10 
Vergeef ons onze schulden, Heer; 
wij schonden al te snood Uw eer; 



de boosheid kleeft ons altijd aan; 
wie onzer zou voor U bestaan, 
had Jezus niet voor ons geleên 
wij schelden kwijt, die ons misdeên. 
 
Ja amen, trouwe Vader, ja; 
wij maken staat op Uw gena. 
Ons hart, o God, die alles ziet, 
veroordeelt ons in ’t naad’ren niet; 
het zegt, daar G’op ons bidden let, 
gelovig amen op ’t gebed. 
 
Schriftlezing:   Jesaja 53: enkele verzen (HSV) 
3 Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, bekend met ziekte, en als 
iemand voor wie men het gezicht verbergt; Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht.  
 
4 Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, ons leed heeft Hij gedragen. Wíj hielden Hem 
echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt.  5 Maar Hij is om onze overtredingen 
verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en 
door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.  6 Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons 
ieder naar zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen 
neerkomen.  7 Toen betaling geëist werd, werd Híj verdrukt, maar Hij deed Zijn mond niet open. Als 
een lam werd Hij ter slachting geleid; als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed Hij Zijn 
mond niet open.   
 
10 Maar het behaagde de HEERE Hem te verbrijzelen, Hij heeft Hem ziek gemaakt. Als Zijn ziel Zich tot 
een schuldoffer gesteld zal hebben, zal Hij nageslacht zien, Hij zal de dagen verlengen; het welbehagen 
van de HEERE zal door Zijn hand voorspoedig zijn.   
 
12 ……, en machtigen zal Hij verdelen als buit, omdat Hij Zijn ziel heeft uitgestort in de dood, onder de 
overtreders is geteld, omdat Hij de zonden van velen gedragen heeft en voor de overtreders gebeden 
heeft. 
 
We luisteren naar: Opwekking voor kinderen 85 
Als ik mijn ogen sluit en denk aan Golgotha 
dan lijkt het net of ik daar op die heuvel sta. 
Ik zie het houten kruis zie wat de mensen doen 
dat Jezus sterven moet, want dat gebeurde toen. 
 
Ik hoor opnieuw Zijn stem die roept het is volbracht 
en daarna wordt het stil 't is donker als de nacht, 
toen stierf Hij aan het kruis toen was de pijn voorbij 
o ik weet meer dan ooit dat Hij dit deed voor mij. 
 
Ik doe mijn ogen dicht en vouw mijn handen stil, 
ik bid met heel mijn hart wat ik Hem zeggen wil 
hier aan dat houten kruis droeg U de straf voor mij 
ik had nog nooit een Vriend die zoveel hield van mij. 
 
Meditatie:  ‘(ook) het voorhangsel scheurde’ 
 
We luisteren naar: Liedboek 182: 1 en 6 



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. 
 
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. 
 
Gedicht: ‘Goede vrijdag’  (van Nel Benschop) 
De Kruisberg wordt zo stil, zo angstig donker, 
zo zwart als op de dag dat God zei:”Daar zij licht!” 
Geen licht van zon of maan, geen stergeflonker: 
God slaat Zijn handen voor Zijn lichtend aangezicht. 
Nu moet Zijn Zoon, Zijn Eerstgeboor’ne, sterven, 
en Hij, Die in de donk’re nacht geboren werd, 
moet in nog dieper nacht Zijn Vader derven, 
de duivel heeft de weg voor engelen versperd. 
Hier kunnen zij hun: “Eer zij God” niet zingen, 
het licht van Efratha lijkt eeuwig uitgedoofd 
en vrede op aarde is één van die dingen 
waar slechts een dwaas, waar slechts een kind nog in gelooft. 
’t Wordt donkerder op Golgotha - Gods handen, 
waarop de Vader steeds Zijn Zoon gedragen heeft 
en die de hemel en de aard omspanden, 
zij laten Jezus los - en de aarde heeft gebeefd - 
Nu zal de duisternis de aard bedekken, 
de engel van de dood zweeft om de heuveltop. 
De derde dag zal God Zijn Zoon weer wekken. 
Dan is het Pasen! - Zie, de Morgenster gaat op! 
 
Stiltemoment 
 
Muzikaal intermezzo 
 
We luisteren naar: Psalm 47 : 3 (OB) 
God vaart voor het oog met gejuich omhoog; 
’t schel bazuingeluid galmt Gods glorie uit. 
Heft den lofzang aan, zingt Zijn wonderdaân, 
zingt de schoonste stof, zingt des Konings lof, 
met een zuiv’ren galm, met een blijden psalm; 
Hij, de Vorst der aard’, is die hulde waard. 
 



Afsluiting/ zegenbede 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


