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Voorganger:   Ds. G. de Goeijen  
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Welkom 
 
Lied: Psalm 22: 4 en 7 
4. Gij die mijn ogen 't levenslicht ontsloot, 
mij hebt geroepen uit de moederschoot, 
mij aan mijn moeders borst een rustplaats bood, 
voor kwaad beveiligd, 
Gij hebt mij U ten eigendom geheiligd. 
Gij, die alleen mijn God zijt en mijn Vader, 
blijf mij niet ver, want nu het onheil nadert 
helpt mij niet een. 
 
7. Het grauw dringt op, als honden van rondom, 
doorboort mijn hand en voet en brengt mij om. 
Mijn lijf verteerde tot de lege som 
van mijn geraamte. 
Zij kennen voor een stervende geen schaamte, 
lachen hem uit die zich niet kan verweren, 
en delen reeds, al dobbelend, zijn kleren, 
hun tot een buit. 
 
Gebed 
 
Schriftlezing: Mattheus 27: 33-44      (NBG ‘51) 
33En zij kwamen aan een plaats, genaamd Golgota, dat is de 
zogenaamde Schedelplaats, 34en zij gaven Hem wijn, vermengd met 
gal, te drinken. En toen Hij die proefde, wilde Hij niet 
drinken. 35Nadat zij Hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn 
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klederen door het lot te werpen, 36en daar nedergezeten bewaakten 
zij Hem. 37En boven zijn hoofd brachten zij op schrift de beschuldiging 
tegen Hem aan: Dit is Jezus, de Koning der Joden. 
38Toen werden met Hem twee rovers gekruisigd, één aan zijn 
rechterzijde en één aan zijn linkerzijde. 
39En de voorbijgangers spraken lastertaal tegen Hem, schudden hun 
hoofd 40en zeiden: Gij, die de tempel afbreekt en in drie dagen 
opbouwt, red Uzelf, indien Gij Gods Zoon zijt, en kom af van 
het kruis! 41Evenzo spotten de overpriesters samen met 
de schriftgeleerden en oudsten en zij zeiden: 42Anderen heeft Hij 
gered, Zichzelf kan Hij niet redden. Hij is Israëls Koning; laat Hij nu 
van het kruis afkomen en wij zullen aan Hem geloven. 43Hij heeft zijn 
vertrouwen op God gesteld; laat die Hem nu verlossen, indien Hij een 
welgevallen in Hem heeft; want Hij heeft gezegd: Ik ben Gods 
Zoon. 44Op dezelfde wijze beschimpten Hem ook de rovers, die met 
Hem gekruisigd waren. 
 
Lied: Gez. 189: 1 t/m 4 
1. Mijn Verlosser hangt aan 't kruis, 
hangt ten spot van snode smaders. 
Zoon des Vaders, 
waar is toch uw almacht thans, 
waar uw goddelijke glans? 
 
2. 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. 
 
3. Mijn Verlosser hangt aan 't kruis. 
Zou ik dan in droeve dagen 
troost'loos klagen? 
Als ik naar zijn kruis mij richt, 
valt mijn eigen last mij licht. 



 
4. 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. 
 
Overdenking 
 
Lied: Gez. 436: 1 en 6 
1. Jezus neemt de zondaars aan 
roept dit troostwoord toe aan allen, 
die verdwaald van Hem vandaan 
in het donker struik'len, vallen. 
Hij leert hun zijn wegen gaan, 
Jezus neemt de zondaars aan. 
 
6. Hoe 't geweten spreekt in mij, 
hoe de wet mij aan wil klagen, 
Die mij oordeelt, spreekt mij vrij, 
Hij heeft zelf mijn schuld gedragen, 
en mijn zonden weggedaan, 
Jezus neemt de zondaar aan. 
 
Mededelingen 
 
Luthers avondgebed 
 
Lied: Gez. 395 
1. O Heer, verberg U niet voor mij, 
wanneer ik mij verberg voor U. 
Gij weet het, ik ben bang voor U, 
ontwijk U en verlang naar U. 
O ga niet aan mijn hart voorbij. 
 



2. En wees niet toornig over mij, 
wanneer ik U geen liefde bied. 
Ik noem U, maar ik ken U niet, 
ik buig mij, maar ik ben het niet 
en mijn gebed is tegen mij. 
 
3. Spreek zelf in mij het rechte woord. 
Zo vaak ik woorden voor U vond, 
heb ik mij in mijn woord vermomd. 
Nu wacht ik tot Gij zelve komt 
en spreekt, zodat uw knecht het hoort. 
 
4. Heer, roep mij als uw dwalend schaap, 
dat U niet zoekt en U niet vindt. 
Geef mij, als een die Gij bemint, 
geef, dat ik als uw eigen kind 
uw stem mag horen in mijn slaap. 
 
Zegenbede 
 


