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Voorganger:   Ds. G. de Goeijen  
Organist   Henk Dubbink 
 
Welkom 
 
Lied: (OB) Psalm 95: 1 en 4  
1. Komt, laat ons samen Isrels HEER. 
Den rotssteen van ons heil, met eer, 
Met Godgewijden zang ontmoeten; 
Laat ons Zijn gunstrijk aangezicht, 
Met een verheven lofgedicht 
En blijde psalmen, juichend groeten. 
 
4. Want Hij is onze God, en wij 
Zijn 't volk van Zijne heerschappij, 
De schapen, die Zijn hand wil weiden; 
Zo gij Zijn stem dan heden hoort, 
Gelooft Zijn heil- en troostrijk woord; 
Verhardt u niet, maar laat u leiden. 
 
Gebed 
 
Schriftlezing: Mattheus 27:11-26      (NBG ’51) 
11Jezus dan werd voor de stadhouder gesteld. En de stadhouder 
ondervroeg Hem en zeide: Zijt Gij de Koning der Joden? Jezus zeide: 
Gij zegt het. 12En op de beschuldiging, die de overpriesters en 
oudsten tegen Hem inbrachten, antwoordde Hij niets. 13Toen 
zeide Pilatus tot Hem: Hoort Gij niet, hoeveel zij tegen U 
getuigen? 14En Hij antwoordde hem op geen enkele vraag, zodat de 
stadhouder zich zeer verwonderde. 
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15Nu was de stadhouder bij elk feest gewoon een gevangene, ter 
keuze van de schare, los te laten. 16Zij hadden toen een berucht 
gevangene, genaamd Barabbas. 17Daar zij nu toch bijeen waren, 
zeide Pilatus tot hen: Wie wilt gij, dat ik u zal loslaten, Barabbas of 
Jezus, die Christus genoemd wordt? 18Want hij wist, dat zij Hem uit 
nijd hadden overgeleverd. 
19Terwijl hij nu op de rechterstoel zat, zond zijn vrouw hem de 
boodschap: Bemoei u toch niet met die rechtvaardige, want ik heb 
heden in een droom veel om Hem geleden. 
20Maar de overpriesters en de oudsten overreedden de scharen, dat 
zij om Barabbas zouden vragen, maar Jezus zouden laten ter dood 
brengen. 21De stadhouder antwoordde en zeide tot hen: Wie van die 
twee wilt gij, dat ik u loslaat? Zij zeiden: Barabbas. 22Pilatus zeide tot 
hen: Wat moet ik dan doen met Jezus, die Christus genoemd wordt? 
Zij zeiden allen: Hij moet gekruisigd worden! 23Hij zeide: Wat heeft Hij 
dan toch voor kwaad gedaan? Zij schreeuwden des te meer: Hij moet 
gekruisigd worden! 24Toen Pilatus zag, dat niets baatte, maar dat er 
veeleer oproer ontstond, nam hij water, wies zich de handen ten 
aanschouwen van de schare en zeide: Ik ben onschuldig aan zijn 
bloed; gij moet zelf maar zien, wat ervan komt. 25En al het volk 
antwoordde en zeide: Zijn bloed kome over ons en over 
onze kinderen! 26Toen liet hij hun Barabbas los, maar Jezus geselde 
hij en hij gaf Hem over om gekruisigd te worden. 
 
Lied: Gez. 181: 1, 4 en 6 
1. Noem de overtreding mij, die Gij begaan hebt, 
het kwaad, gekruiste Heer, dat Gij gedaan hebt, 
waaraan uw volk U schuldig heeft bevonden, 
noem mij uw zonden. 
 
4. Hoe vreemd, dat voor de schapen zijner weide 
de herder zelf ter slachtbank zich liet leiden, 
de heer zich voor de schulden zijner knechten 
aan 't kruis liet hechten. 
 



6. O liefde, voor dit offer van uw leven, 
wat kan ik, dan mijzelf ten offer geven, 
opdat ik nooit, hetzij ik leev' of sterve, 
uw liefde derve! 
 
Overdenking 
 
Lied: Gez. 183: 4,6 en 7 
4. Houdt Gij mij in uw hoede, 
Gij die uw schapen telt, 
o bron van al het goede, 
waar uit mijn leven welt. 
Gij die mijn ziel wilt laven 
met liefelijke spijs, 
Gij overstelpt met gaven 
tot in het paradijs. 
 
6. Wanneer ik eens moet heengaan 
ga Gij niet van mij heen, 
laat mij dan niet alleen gaan 
niet in de dood alleen. 
Wees in mijn laatste lijden, 
mijn doodsangst, mij nabij. 
O God, sta mij terzijde, 
die lijdt en sterft voor mij. 
 
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. 
 



Mededelingen 
 
Dank- en voorbeden 
 
Lied: Weerklank 262 
1. Heer, U hebt ons in dit leven 
veel gegeven; 
groot is uw barmhartigheid. 
Leer ons om steeds weer te delen 
met heel velen: 
gaven delen wereldwijd. 
 
2. Hongerigen en verdrukten, 
neergebukten, 
maak ons met hun nood begaan. 
Wil ons harde hart bekeren 
en ons leren 
dankbaar in uw dienst te staan. 
 
3. Als wij in uw wegen wand’len, 
wordt ons hand’len 
teken van uw rijk dat komt. 
Daar zal onrecht zijn geweken, 
hulploos smeken, 
klagend roepen zijn verstomd. 
 
Zegenbede 
 

 


