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Welkom 

 

Sela: Via Dolorosa 

1 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. 

2 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. 

3 Er kwam bloed uit al zijn wonden, uit de striemen 

op zijn rug, 

uit de kroon van doornen om zijn hoofd geklemd. 

En Hij droeg met elke stap 

de hoon van hen die schreeuwden: "Kruisigt Hem!". 

4 Zijn kruis werd een troon, zijn bloed wast ons 

schoon 

en het stroomt door het hart van Jeruzalem. 

 

Stil gebed, votum en groet 

 

Op Toonhoogte 121: 4 

4 0 Godslam, nooit volprezen, 

leer mij de zonde vrezen, 

waarvoor Gij stierf aan 't kruis! 

Deel mij uw zaal'ge vrede, 

ja, deel m' uw hemel mede 

en leid mij eens in 't Vaderhuis. 

 

Gebed 

 

Bijbellezing Klaagliederen 3: 40-66 (NBV21) 
40Laten we ons leven onderzoeken en doorvorsen, 

laten we terugkeren naar de HEER, 
41laten we met onze handen ook ons hart opheffen 

tot God in de hemel. 
42Wij hebben gezondigd, wij zijn opstandig geweest, 

en U hebt ons niet vergeven. 
43U hult u in toorn, U achtervolgt en doodt ons 

zonder mededogen. 
44U hult u in een wolk, geen gebed dringt tot U door. 
45U maakt ons tot schuim en uitschot te midden van 

de volken. 
46Al onze vijanden sperren hun mond naar ons 

open. 
47Angst en afgrijzen, dood en verderf, ze houden 

ons in hun greep. 
48Waterbeken stromen uit mijn ogen, om de 

rampspoed van mijn volk. 
49Mijn ogen vloeien van tranen, zonder rust, zonder 

ophouden, 
50totdat de HEER vanuit de hemel neerkijkt en mij ziet. 
51Wat ik zie, raakt mij in het hart: het lot van de 

vrouwen van mijn stad. 
52Mijn vijanden jaagden fel op mij, als op een vogel, 

al hadden ze geen reden. 

53Ze hebben mijn leven gesmoord in de put, mij 

afgedekt met een steen. 
54Het water sloot zich boven mijn hoofd, ik dacht: Ik 

ben verloren. 
55Uit de diepte van de put roep ik uw naam, HEER. 
56U hoort mijn stem. Sluit uw oor niet voor mijn 

zuchten en mijn hulpgeroep. 
57Altijd als ik roep, bent U nabij; U zegt mij: ‘Wees 

niet bang.’ 
58U, Heer, neemt het voor mij op, U redt mijn leven. 
59U, HEER, ziet hoe mij onrecht wordt aangedaan; 

verschaf mij toch recht. 
60U doorziet hun wraakzucht, hun samenzwering 

tegen mij. 
61U hoort hoe zij mij honen, HEER, en hoe ze 

samenzweren: 
62hun vijandige taal en hun gekonkel over mij, de 

hele dag door. 
63Zie hen in al hun doen en laten: ik word bezongen 

in hun spotlied. 
64HEER, U zult hen laten boeten voor al wat ze 

misdeden, 
65U zult hun geest verblinden – laat uw vloek hen 

treffen! 
66Achtervolg hen in uw toorn, vaag hen weg van 

onder uw hemel. 

 

Psalm 69: 5 

5 Verberg uw aangezicht niet voor uw knecht, 

bang is het mij te moede, houd mij staande. 

Gij kent mijn smaad, mijn schande en mijn schaamte, 

spreek over hen die mij benauwen recht! 

Nergens is troost en nergens medelij! 

Gal is mijn spijs, azijn krijg ik te drinken. 

Kom nader, HEER, en maak mijn leven vrij 

dat mij het hart niet gans en al ontzinke. 

 

Lucas 23: 33-49 (NBV21) 
33Aangekomen bij de plek die de Schedelplaats 

heet, kruisigden ze Hem, samen met de twee 

misdadigers, de een rechts van Hem, de ander links. 
34Jezus zei: ‘Vader, vergeef hun, want ze weten niet 

wat ze doen.’ De soldaten verdeelden zijn kleren 

onder elkaar door erom te dobbelen. 35Het volk 

stond toe te kijken. De leiders hoonden Hem en 

zeiden: ‘Anderen heeft Hij gered; laat Hij nu zichzelf 

redden als Hij de messias van God is, zijn 

uitverkorene!’ 36Ook de soldaten dreven de spot met 

Hem, ze gingen voor Hem staan en boden Hem 

water met azijn aan, 37terwijl ze zeiden: ‘Als Je de 

koning van de Joden bent, red jezelf dan!’ 38Boven 

Hem was een opschrift aangebracht: ‘Dit is de 

koning van de Joden’. 39Een van de gekruisigde 

misdadigers zei spottend tegen Hem: ‘Jij bent toch 

de messias? Red jezelf dan en ons erbij!’ 40Maar de 

ander wees hem terecht met de woorden: ‘Heb jij 

dan zelfs geen ontzag voor God nu je dezelfde straf 

ondergaat? 41Wij worden terecht gestraft: het is ons 
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verdiende loon. Maar die man heeft niets verkeerds 

gedaan.’ 42En hij zei: ‘Jezus, denk aan mij wanneer 

U in uw koninkrijk komt.’ 43Jezus antwoordde: ‘Ik 

verzeker je: nog vandaag zul je met Mij in het 

paradijs zijn.’ 
44-45Rond het middaguur werd het donker in het hele 

land doordat de zon verduisterde. De duisternis 

hield drie uur aan. Toen scheurde het voorhangsel 

van de tempel doormidden. 46En Jezus riep met 

luide stem: ‘Vader, in uw handen leg Ik mijn geest.’ 

Toen Hij dat gezegd had, blies Hij de laatste adem 

uit. 47De centurio zag wat er gebeurd was en loofde 

God met de woorden: ‘Werkelijk, deze mens was 

een rechtvaardige!’ 48De mensen die voor het 

schouwspel samengekomen waren en de 

gebeurtenissen hadden gadegeslagen, keerden 

terug naar huis, terwijl ze zich van verdriet op de 

borst sloegen. 49Alle mensen die Jezus gekend 

hadden waren op een afstand blijven staan, ook de 

vrouwen die Hem vanuit Galilea gevolgd waren en 

alles hadden zien gebeuren. 

 

Psalm 31: 4 

4 In uwe handen, God almachtig, 

beveel ik nu mijn geest. 

Mijn hart is onbevreesd. 

Ik ben altijd uw trouw indachtig, 

mijn God, die als ik schreide 

mij troostte en bevrijdde. 

 

Preek 

 

Gezang 182: 1 , 2 en 4 

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, 

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. 

4 Alle leed hebt Gij geleden, 

Gij gedragen met geduld. 

Als een worm zijt Gij vertreden 

zonder schuld, om onze schuld, 

opdat wij door U verheven 

als verlosten zouden leven. 

Duizend, duizendmaal, o Heer, 

zij U daarvoor dank en eer. 

 

Viering van het avondmaal (Formulier 4) 

Onderwijs over het Heilig Avondmaal 

Gebed om de Heilige Geest 

 

Psalm 103: 1 

1 Zegen, mijn ziel, de grote naam des HEREN, 

laat al wat binnen in mij is Hem eren, 

vergeet niet hoe zijn liefd' u heeft geleid, 

gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, 

die u geneest, die uit het graf uw leven 

verlost en kroont met goedertierenheid. 

 

Viering 

Gebed 

 

Psalm 103: 3 

3 Hij is een God van liefde en genade, 

barmhartigheid en goedheid zijn de daden 

van Hem die niet voor altijd met ons twist, 

die ons niet doet naar alles wat wij deden, 

ons niet naar onze ongerechtigheden 

vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist. 

 

Collectes 

1. Groot Nieuwsradio 

2. Kerkelijke kassen en kerk 

 

Gezang 183: 1 en3 

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. 

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. 

 

Zegen 

 

Gezang 195: 1 

1 Nu valt de nacht. 

Het is volbracht: 

de Heer heeft heel zijn leven 

voor het menselijk geslacht 

in Gods hand gegeven. 

 

De paaskaars wordt gedoofd 

 

We verlaten in stilte de kerkzaal 


