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Welkom 
 

Aansteken van de kaars 
 

GvL 407/NLB 556 
1 Alles wat over ons geschreven is 
   gaat Gij volbrengen deze laatste dagen, 
   alle geboden worden thans voldragen, 
   alle beproeving van de wildernis. 
 

2 Gods schepping die voor ons gesloten bleef 
   ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten, 
   die Zoon van David zijt en Man van Smarte, 
   Koning der Joden die de dood verdreef. 
 

3 Jezus, de haard van uw aanwezigheid 
   zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken. 
   Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken, 
   Gij Hogepriester in der eeuwigheid. 
 

4 Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan, 
   aan u, o Heer, ontleent het brood zijn leven, 
   ons is een lofzang in de mond gegeven, 
   sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan. 
 

5 Dit is uw opgang naar Jeruzalem 
   waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen, 
   vrede aan allen die uw naam verhogen: 
   heden hosanna, morgen kruisig Hem! 
 

Bemoediging en groet 
 

Gebed  
 

  



 
 
Lezing: Mattheüs 27: 27-33 
Kruisiging 
27 De soldaten van de gouverneur 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 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 op 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. 
 

GvL 511/NLB 576: 1 + 2 + 5 
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? 
 

5 Ik dank U o mijn vrede, mijn God die met mij gaat, 
   voor wat Gij hebt geleden aan bitterheid en smaad. 
   Geef dat ik trouw mag wezen, want Gij zijt trouw en goed. 
   Ik volg U zonder vrezen wanneer ik sterven moet. 
 

Overweging 
 

Stilte 



 

 
Meditatief orgelspel 
 

Gebeden, afgesloten met het Onze Vader 
 

Gvl 651/NLB 91a: 1 + 2 + 3  
1 Wie in de schaduw Gods mag wonen, 
   hoeft niet te vrezen voor de dood. 
   Zoek je bij Hem een onderkomen, 
   dan wordt zijn vrede jou tot brood. 
   God legt zijn vleugels van genade 
   beschermend om je heen als vriend. 
   En Hij bevrijdt je van het kwade, 
   opdat je eens geluk zal zien. 
 

2 Engelen zendt Hij alle dagen 
   om jou tot vaste gids te zijn. 
   Zij zullen je op handen dragen 
   door een woestijn van hoop en pijn. 
   Geen bange nacht zal je doen beven, 
   geen ziekte waar een mens van breekt. 
   Lengte van leven zal God geven, 
   rust aan de oever van een beek. 
 

3 Geen duister zal je overvallen, 
   er is een licht dat eeuwig brandt. 
   Duizenden doden kunnen vallen, 
   jij blijft geschreven in Gods hand. 
   God is een schild voor zijn getrouwen, 
   die leven van geloof alleen. 
   Hij zal een nieuwe hemel bouwen 
   van liefde om hun tranen heen. 
 

Wegzending en zegen 
 
 
 


