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- 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: Theme from 'Schindler's 
List' van J.T. Williams (1932) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

10 
 

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! 
  
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 uit Orkestsuite 
nr. 3 van J.S. Bach (1685‐1750) 
 
1e. Kerk, 2e. Onderhoudsfonds 
 
- Samenzang: Dank zij U, o Heer des levens, Lied 575: 6 
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Geeske Telgen bespeelt de dwarsfluit 
 
Tweede dienst van een Passie drieluik 
 
Thema is:  Delen in verwondering  
 
 
- Voor de dienst: O Haupt voll Blut und Wunden van J.L. 
Krebs (1713-1780) 
 
- Welkom 
 
- Samenzang: Psalm 22:1, 7  (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,  
that we might go at last to heav’n saved by his precious 
blood. 
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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: Agnus Dei (Lam van God)  
WelcomeSingers: couplet 1; allen: coupletten 2, 3 
 
Lam van God,  
Lam van God dat de zonde der wereld draagt. 
Heer, ontferm U,  
Heer, ontferm U over ons. 
Heer, ontferm U over ons. 
  
Lam van God,  
Lam van God dat de zonde der wereld draagt. 
Heer, ontferm U,  
Heer, ontferm U over ons. 
Heer, ontferm U over ons. 
 
Lam van God, 
Lam van God dat de zonde der wereld draagt. 
Heer, geef vrede, 
Heer, geef vrede overal. 
Heer, geef vrede overal. 
 
- Gedicht: Bij het Kruis - Willem de Mérode (1887-1939) 
 
Ik heb op Golgotha gestaan 
En zag ’t gelaat van Jezus aan, 
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- Muzikaal intermezzo: Erbarme dich, mein Gott uit 
Matthäus Passion van J.S. Bach (1685‐1750)  
 
- Doven van de Paaskaars 2016 (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.  
 
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 in verwondering 
 
- 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 
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- Zingen: Is zijn ure nu gekomen, Lied 584: 1, 2, 3, 4, 8 
WelcomeSingers: 1, 2; allen: 3, 4, 8 
 
- De Bijbel open: Marcus15:33-39 
 
- WelcomeSingers: O the deep, deep love of Jesus 
 
O the deep, deep love of Jesus,  
vast, unmeasured, boundless, free! 
Rolling as a mighty ocean  
in its fullness over me! 
Underneath me, all around me,  
is the current of Thy love; 
Leading onward, leading homeward  
to Thy glorious rest above! 
 
O the deep, deep love of Jesus,  
spread His praise from shore to shore! 
How He loveth, ever loveth,  
changeth never, nevermore! 
How He watches o'er His loved ones,   
died to call them all His own; 
How for them He intercedeth,  
watcheth o'er them from the throne! 
 
O the deep, deep love of Jesus,  
love of every love the best! 
'Tis an ocean vast of blessing,  
'tis a haven sweet of rest! 
O the deep, deep love of Jesus,  
'tis a heaven of heavens to me; 
And it lifts me up to glory,  
for it lifts me up to Thee! 
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Die men als een ellendeling 
Aan ’t kruishout hing. 
 
Daar rees zijn lichaam, angstig bloot 
Zijn ogen duistrend naar de dood. 
Handen en voeten smart-gekromd, 
De mond in drogen dorst verstomd. 
 
Is dit een Heiland naar mijn wens, 
Een veeg en afgefolterd mens? 
En kan dit zwartgeronnen bloed 
Een balsem zijn voor mijn gemoed? 
 
Toen heeft mij ziel tot U geschreid 
In grote godverlatenheid: 
Heb met ons beiden medelij, 
O Heer, verlos U zelf en mij. 
 
Toen doofde Gij der zinnen schijn 
Als lampen, die niet nodig zijn. 
En als een lauwe regen viel 
Uw bloed in mijn verlepte ziel. 
 
Toen zag ik, dwaze zwakkeling 
De Heer, die voor den hemel hing. 
Die al mijn zonden en mijn smart 
Leed aan zijn doodbekropen hart. 
 
Wat wordt uw bitterheid mij zoet! 
O Heer, er daalt een honingvloed  
Van liefde uit Uw gescheurde zij. 
Gij dorst en derft en lenigt mij. 
 
Ik weet voor wie Gij sterven woudt 
Aan dit van God vervloekte hout. 
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Ik moest daar hangen ziel en lijf. 
Der wereld tot een tijdverdrijf. 
 
Gij wilt u geven en Gij sterft 
voor mij, die dikwijls van U zwerft. 
Maar in mijn weergekeerd gemoed  
leeft gij, en Gij leeft mij voorgoed.  
  
Aanzie, aanzie mijns harten rouw,   
en ken die U niet kennen wou. 
En gun Uw felle moordenaar 
een woord van  troost, een enkel maal. 
 
Ik weet wel, dat gij mij bemint, 
maar ach, een ongehoorzaam kind  
zal schreien en niet zijn gerust 
eer 't is getroost en afgekust. 
 
Wat wordt uw bitterheid mij zoet. 
O Heer, er is een honingvloed 
voor mij, die overal U zocht 
en aan het kruis U vinden mocht. 
 
 
- Samenzang:  Hij is de weg gegaan 
WelcomeSingers: coupletten 1, 2, 3, 4, 5; allen: 
coupletten 6, 7 
 

1. Hij is de weg gegaan 
van distels en van doornen, 
Hij treedt in ons bestaan, 
hiertoe is Hij geboren. 

 
2. Koning en onderdaan 

de weg van kuilen, stenen, 
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zijn kruis achter Hem aan 
op Simon van Cyrene. 
 

3. Bloedstrepen in zijn huid, 
door striemen overwoekerd, 
onrein de poorten uit, 
de weg van een gevloekte. 
 

4. Van boven zon en maan 
gekomen tot de zijnen, 
de afgrond ingegaan, 
gedaald in Gods ravijnen. 
 

5. De diepte tegemoet; 
gehoorzaam, maar als Jona 
ten onder in de vloed - 
o via dolorosa. 
 

6. Wij zijn wel om Hem heen,  
met lied’ren en gebeden,  
maar Hij gaat heel alleen  
de weg naar wereldvrede. 
 

7. Gij zijt de weg gegaan  
van distels en van doornen,  
o Heer doe ons verstaan:  
niet eeuwig zal God toornen. 

 
 
- De Bijbel open: Marcus15:16-21  
 
- Zingen: Hij ging de weg zo eenzaam, Lied 560  
WelcomeSingers: couplet 1, allen: coupletten 2, 3 
 
- De Bijbel open: Marcus15:22-32 


