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Votum en groet 
 
Zingen: NLB 558:1,6,8 en 9  
1. Jezus, om uw lijden groot, 
om uw leven en uw dood 
die volbrengen ’t recht van God, 
Kyrie eleison. 
 
6. Om het zwijgen, het geduld, 
waarmee Gij de wet vervult, 
als men vruchtloos zoekt naar schuld, 
Kyrie eleison. 
 
8. Om de doornen van uw kroon, 
om de geseling en de hoon, 
roepen wij, o Mensenzoon, 
Kyrie eleison. 
 
9. Om uw kruis, Heer, bidden wij, 
om de speerstoot in uw zij, 
ga aan onze schuld voorbij, 
Kyrie eleison. 
 
Gebed 
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Schriftlezing: Marcus: 15: 15-39     (NBV) 
15Omdat Pilatus de menigte tevreden wilde stellen, liet hij Barabbas 
vrij. Jezus leverde hij uit om gekruisigd te worden, nadat hij hem 
eerst nog had laten geselen. 16De soldaten leidden hem weg, het 
paleis (dat wil zeggen het pretorium) in, en riepen de 
hele cohort bijeen. 17Ze trokken hem een purperen gewaad aan, 
vlochten een kroon van doorntakken en zetten hem die op. 18Daarna 
brachten ze hem hulde met de woorden: ‘Gegroet, koning van 
de Joden!’ 19Ze sloegen hem met een rietstok tegen het hoofd en 
bespuwden hem, en bogen onderdanig voor hem. 20Nadat ze hem zo 
hadden bespot, trokken ze hem het purperen gewaad uit en deden 
hem zijn kleren weer aan. 
Toen brachten ze hem naar buiten om hem te kruisigen. 21Ze 
dwongen een voorbijganger die net de stad binnenkwam, Simon van 
Cyrene, de vader van Alexander en Rufus, om het kruis te 
dragen. 22Ze brachten hem naar Golgota, wat in onze taal 
‘schedelplaats’ betekent. 23Ze wilden hem 
met mirre vermengde wijn geven, maar hij nam die niet 
aan. 24Ze kruisigden hem en verdeelden zijn kleren onder elkaar; ze 
dobbelden erom wie wat zou krijgen. 25Het was in het derde uur na 
zonsopgang toen ze hem kruisigden. 26Het opschrift met de aanklacht 
tegen hem luidde: ‘De koning van de Joden’. 27Samen met 
hem kruisigden ze twee misdadigers, de een rechts van hem, de 
ander links. 29De voorbijgangers keken hoofdschuddend toe en 
dreven de spot met hem: ‘Ach, kijk nu toch eens! Jij die 
de tempel afbreekt en in drie dagen weer opbouwt, 30red jezelf toch 
door van het kruis af te komen.’ 31Ook de hogepriesters en 
de schriftgeleerden maakten onder elkaar zulke spottende 
opmerkingen: ‘Anderen heeft hij gered, maar zichzelf redden kan hij 
niet; 32laat die messias, die koningvan Israël, nu van 
het kruis afkomen. Als we dat zien, zullen we geloven!’ Ook de twee 
andere gekruisigden beschimpten hem. 
33Op het middaguur viel er een duisternis over het hele land, die drie 
uur aanhield. 34Aan het einde daarvan, in het negende uur, riep Jezus 



met luide stem: ‘Eloï, Eloï, lema sabachtani?’, wat in onze taal 
betekent: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?’ 35Toen 
de omstanders dat hoorden, zeiden enkelen van hen: ‘Hoor, hij 
roept Elia!’ 36Iemand ging snel een spons halen, doordrenkte die met 
zure wijn, stak de spons op een stok en probeerde hem te laten 
drinken, terwijl hij zei: ‘Laten we eens kijken of Elia komt om hem 
eraf te halen.’ 37Maar Jezus slaakte een luide kreet en blies de laatste 
adem uit. 38En het voorhangsel van de tempel scheurde van boven 
tot onder in tweeën. 39Toen de centurio, die recht tegenover hem 
stond, hem zo zijn laatste adem zag uitblazen, zei hij: ‘Werkelijk, deze 
mens was Gods Zoon.’ 
 
Zingen: GK 203  
Refrein: 
Buiten de poort heeft Jezus geleden, 
buiten de poort de kruisweg betreden. 
Buiten de poort komt Gods toorn op Hem af; 
maakt Hij zijn kinderen vrij van de straf. 
 
1. Hoor! Kinderen zingen in hun spel: 
Gezegend Davids grote Zoon, 
die nu op weg is naar zijn troon. 
Hij is de Vorst van Israël! 
Refrein.  
 
2. Maar boze mannen schreeuwen luid: 
Zo’n koning is ons niet veel waard. 
Wat is een koning zonder zwaard! 
Kruis hem, stuur hem de poort maar uit. 
Refrein 
 
3. En vrouwen klagen luid en lang. 
Maar Jezus weert die schrale troost: 
Ween om u zelf en om uw kroost. 
Hij draagt zijn kruis en gaat zijn gang. 



Refrein 
 
4. Uit kindermond bereidt God eer. 
Zelfs Jezus' haters staan verstomd, 
wanneer de lof van kinderen komt. 
Hoe heerlijk is uw naam, o Heer. 
 
Tekst: Marcus 15: 37 
37Maar Jezus slaakte een luide kreet en blies de laatste adem uit. 
 
Preek 
 
Zingen: NLB 575: 1,2,5 en 6  
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, 
zij U daarvoor dank en eer. 
 
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. 
 
5. Koning tot een spot getekend 
met een riet en doornenkroon, 
bij de moordenaars gerekend 
overstelpt met smaad en hoon, 



opdat naar uw welbehagen 
wij de kroon der ere dragen. 
Duizend, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer. 
 
6. Dank zij U, o Heer des levens, 
die de dood zijt doorgegaan, 
die Uzelf ons hebt gegeven 
ons in alles bijgestaan, 
dank voor wat Gij hebt geleden, 
in uw kruis is onze vrede. 
Voor uw angst en diepe pijn 
wil ik eeuwig dankbaar zijn. 
 
Geloofsbelijdenis van Nicea 
Zingen NLB 239:7  
7. O Vader, dat uw liefde ons blijk’, 
o Zoon, maak ons uw beeld gelijk, 
o Geest, zend uwe troost ons neer, 
Drie-enig God, U zij al de eer! 
 
Dankzegging en voorbede 
 
Collectemoment 
 
Zingen: NLB 939  
1. Op U alleen, mijn licht, mijn kracht, 
stel ik mijn hoop. U zorgt voor mij. 
Door golven heen, door storm en nacht 
leidt mij uw hand. U blijft nabij. 
Uw vrede diep, uw liefde groot 
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood. 
Mijn vaste rots, mijn fundament, 
U bent de grond waarop ik sta. 
 



2. U werd een mens, U daalde neer 
in onze pijn en schuld en strijd. 
U droeg de last, verrezen Heer 
die ons van elke vloek bevrijdt: 
U sloeg de zonden aan het kruis 
en brengt ons bij de Vader thuis; 
want door uw bloed, uw levenskracht 
komen wij vrij voor God te staan. 
 
3. Van eerste kreet tot laatste zucht 
leef ik in U, en U in mij. 
Geen boze macht, geen kwaad gerucht, 
niets is er dat mij van U scheidt. 
Want U regeert, U overwint, 
U neemt mij aan. Ik ben Gods kind. 
Totdat U komt, mij roept voorgoed, 
bent U het doel van mijn bestaan. 
 
Zegen 
 

 


