
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

LITURGIE  
  

voor de Passiestonden van 11 t/m 14 april 2022   
in de dorpskerk van Woudenberg  

  
  

Thema: Liefde op de Kruisweg  
  
  
  
  

Aanvang iedere dag om 19.30uur   
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11 april 2022: Dienstbaarheid   
   
Welkom en votum   
   
 
We zingen samen uit Weerklank: Gz 288: 1, 2 en 3   
   
Wees stil voor het aangezicht van God,   
want heilig is de Heer.   
Aanbid hem met eerbied en ontzag   
en kniel nu voor hem neer;   
die zelf geen zonde kent   
en ons genade schenkt.   
Wees stil voor het aangezicht van God,   
want heilig is de Heer.    
   
Wees stil want de heerlijkheid van God   
omgeeft ons in dit uur.   
Wij staan nu op heilige grond,   
waar Hij verschijnt met vuur.   
Een eeuwigdurend licht   
straalt van zijn aangezicht.   
Wees stil, want de heerlijkheid van God   
omgeeft ons in dit uur.   
   
Wees stil, want de kracht van onze God   
daalt neer op dit moment.   
De kracht van de God die vergeeft   
en ons genezing brengt;   
Niets is onmogelijk   
voor wie gelooft in Hem.   
Wees stil, want de kracht van onze God   
daalt neer op dit moment.   
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De meisjesclub leest ons voor uit Johannes 13: 1-20   
   
1 En vóór het feest van het Pascha, toen Jezus wist dat Zijn uur 
gekomen was dat Hij uit deze wereld zou overgaan naar de 
Vader, heeft Hij de Zijnen, die in de wereld waren en die Hij 
liefgehad had, liefgehad tot het einde.   
2. Toen dan de maaltijd plaatsvond en de duivel Judas Iskariot, 
de zoon van Simon, al in het hart gegeven had Hem te 
verraden,   
3. stond Jezus, Die wist dat de Vader Hem alle dingen in handen 
gegeven had en dat Hij van God uitgegaan was en tot God heen 
ging,   
4. op van de maaltijd, legde Zijn kleren af, nam een linnen doek 
en deed die om Zijn middel.   
5. Daarna goot Hij water in de waskom en begon de voeten van 
de discipelen te wassen en af te drogen met de linnen doek die 
Hij om Zijn middel had.   
6. Zo kwam Hij bij Simon Petrus en die zei tegen Hem: Heere, 
wilt Ú mij de voeten wassen?   
7. Jezus antwoordde en zei tegen hem: Wat Ik doe, weet u nu 
niet, maar u zult het later inzien.   
8. Petrus zei tegen Hem: U zult mijn voeten in der eeuwigheid 
niet wassen! Jezus antwoordde hem: Als Ik u niet was, hebt u 
geen deel met Mij.   
9. Simon Petrus zei tegen Hem: Heere, niet alleen mijn voeten, 
maar ook mijn handen en mijn hoofd.   
10. Jezus zei tegen hem: Wie gebaad heeft, heeft slechts nodig 
dat zijn voeten worden gewassen, want hij is al geheel rein. En 
u bent rein, maar niet allen.   
11. Want Hij wist wie Hem verraden zou; daarom zei Hij: U bent 
niet allen rein.   
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12. Toen Hij dan hun voeten gewassen had en Zijn kleren weer 
had aangedaan, ging Hij weer aanliggen en zei tegen hen: Ziet u 
in wat Ik aan u gedaan heb?   
13. U noemt Mij Meester en Heere, en u zegt het terecht, want 
Ik ben het.   
14. Als Ik dan, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen 
heb, moet ook u elkaars voeten wassen.   
15. Want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook u zult 
doen zoals Ik voor u heb gedaan.   
16. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Een dienaar is niet meer dan 
zijn heer, en een gezant niet meer dan hij die hem gezonden 
heeft.   
17. Als u deze dingen weet, zalig bent u als u ze doet.   
18. Ik zeg dit niet van u allen; Ik weet wie Ik uitverkoren heb. 
Maar de Schrift moet vervuld worden: Wie Mijn brood eet, 
heeft zich tegen Mij gekeerd.   
19. Nu al zeg Ik het u voordat het gebeurt, opdat wanneer het 
gebeurt, u zult geloven dat Ik het ben.   
20. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: als iemand hem ontvangt die 
Ik zal zenden, ontvangt hij Mij, en wie Mij ontvangt, ontvangt 
Hem Die Mij gezonden heeft.   
   
   
Overdenking over dienstbaarheid   
   
   
Stilte   
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We zingen uit Weerklank: Gz 144: 1-3   
   
Hij kwam bij ons, heel gewoon,   
de Zoon van God als mensenzoon.   
Hij diende ons als een knecht   
en heeft zijn leven afgelegd.   
Zie onze God, de Koningknecht,   
Hij heeft zijn leven afgelegd.   
Zijn voorbeeld roept, om te dienen ied’re dag,   
gedragen door, zijn liefd’ en kracht.   
   
En in de tuin van de pijn   
Verkoos Hij als een lam te zijn,   
Verscheurd door angst en verdriet   
Maar toch zei Hij: ‘Uw wil geschied’.   
Zie onze God, de Koningknecht,   
hij heeft zijn leven afgelegd.   
Zijn voorbeeld roept, om te dienen ied’re dag,   
gedragen door, zijn liefd’ en kracht.   
   
Zie je de wonden zo diep.   
De hand die aarde en hemel schiep,   
Vergaf de hand die Hem sloeg.   
De Man, die onze zonden droeg.   
Zie onze God, de Koningknecht,   
Hij heeft zijn leven afgelegd.   
Zijn voorbeeld roept, om te dienen ied’re dag,   
gedragen door, zijn liefd’ en kracht.   
  
   
Gedicht door Gerda van Krimpen: Ik wil jou van harte dienen   
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Gebed   
   
   
We zingen uit Weerklank: Gz 144: 4   
   
Wij willen worden als Hij.   
Elkanders lasten dragen wij.   
Wie is er nederig en klein?   
Die zal bij ons de grootste zijn.   
Zie onze God, de Koningknecht,   
Hij heeft zijn leven afgelegd.   
Zijn voorbeeld roept, om te dienen ied’re dag,   
gedragen door, zijn liefd’ en kracht.   
  
   
Zegenbede   
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We zingen ‘Kom tot de Vader’ Opwekking 599:    
   
Nog voordat je bestond,  
Kende Hij je naam.   
Hij zag je elk moment,   
En telde elke traan.   
Omdat Hij van je hield,   
Gaf Hij zijn eigen Zoon.   
Hij wacht alleen nog maar totdat je komt   
   
En wat je nu ook doet,   
Zijn liefde blijft bestaan   
Ook niets wat jij ooit deed   
Verandert daar iets aan.   
Omdat Hij van je houdt,   
Gaf Hij zijn eigen Zoon   
En nu is alles klaar wanneer jij komt   
   
Kom tot de Vader,   
Kom zoals je bent   
Heel je hart, al je pijn   
Is bij Hem bekend   
De liefde die Hij geeft,   
De woorden die Hij spreekt   
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt   
   
En wat je nu ook doet   
Zijn liefde blijft bestaan   
Want niets wat jij ooit deed   
Verandert daar iets aan   
Omdat Hij van je houdt   
Gaf Hij zijn eigen Zoon   
En nu is alles klaar wanneer jij komt   
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Kom tot de Vader,   
Kom zoals je bent   
Heel je hart, al je pijn   
Is bij Hem bekend   
De liefde die Hij geeft,   
De woorden die Hij spreekt   
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt   
   
Kom tot de Vader,   
Kom zoals je bent   
Heel je hart, al je pijn   
Is bij Hem bekend   
De liefde die Hij geeft,   
De woorden die Hij spreekt   
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt   
   
De liefde die hij geeft,   
De woorden die hij spreekt.   
Hij wacht alleen nog maar   
Totdat je komt.   
   
   
  
 
  We willen u vragen deze liturgie tot donderdag te laten liggen 
zodat iedere bezoeker gebruik kan maken van deze liturgie. 
Enige stilte bij het verlaten van de kerk is gewenst.   
   
Hebt u vragen over wat u deze avond gehoord hebt? Spreek ons 
of iemand aan. Over de Verlosser praten we graag! 
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12 april 2022: Genezing   
   
Preludium   
   
  
We zingen uit Weerklank Gz 150: 1,4,5 en 6   
   
Jezus om uw lijden groot,   
om uw leven en uw dood   
die volbrengen 't recht van God,   
Kyrie eleison.   
   
Om het brood, Heer, wat gij breekt,   
om de beker die gij reikt,   
om de woorden die gij spreekt,   
Kyrie eleison.   
   
Here, om uw bloedig zweet,   
als ge alleen de wijnpers treedt,   
om de kelk vol bitter leed,   
Kyrie eleison.   
   
Om het zwijgen, het geduld,   
waarmee gij de wet vervult,   
als men vruchtloos zoekt naar schuld,   
Kyrie eleison.   
   
   
Welkom en Votum   
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Zingen: Psalm 41: 1,2 en 6   
   
Voorzang   
Welzalig hij, die zich verstandig draagt   
Bij een ellendig mens.   
De HEER’ zal hem, wanneer hij treurt en klaagt,   
Bevrijden naar zijn wens,   
Behoeden en doen leven hier op aard’   
In vreê en zaligheid   
Nooit van zijn God verlaten, maar bewaard   
Voor 's vijands boos beleid   
   
Samenzang   
De HEER’ zal hem, op 't ziekbed neergestort,   
Versterken door Zijn kracht.   
Gij maakt, dat zelfs zijn ganse leger wordt   
Veranderd door Uw macht.   
Ik heb tot God geroepen om genâ,   
‘k zei in mijn angst en leed:   
“genees mij HEER’, die bij U schuldig sta   
En tegen U misdeed!”   
   
Samenzang   
Ik ken Uw gunst, ik ken Uw trouw hieraan,   
Dat zich mijn vijand niet   
Beroemen zal, noch ik te gronde gaan,   
Wijl gij mij bijstand biedt,   
Mij onderhoudt in mijn oprechtheid,   
En voor uw aangezicht   
Met teed're zorg en trouwe hulp geleidt   
Naar 't eeuwig, zalig licht.   
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Annelies Kok leest ons voor uit Jesaja 53: 1-6    
   
Jesaja 53:1 Wie heeft onze prediking geloofd,   
en aan wie is de arm van de HEERE geopenbaard?   
2. Want Hij is als een loot opgeschoten voor Zijn aangezicht,   
als een wortel uit dorre aarde.   
Gestalte of glorie had Hij niet;   
als wij Hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij Hem 
begeerd zouden hebben.   
3. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen,   
een Man van smarten, bekend met ziekte,   
en als iemand voor wie men het gezicht verbergt;   
Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht.    
4. Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen,   
onze smarten heeft Hij gedragen.   
Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde,   
door God geslagen en verdrukt.   
5. Maar Hij is om onze overtredingen verwond,   
om onze ongerechtigheden verbrijzeld.   
De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem,   
en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.   
6. Wij dwaalden allen als schapen,   
wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg.   
Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen   
op Hem doen neerkomen.   
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We zingen samen Weerklank Gz 28: 3 en 4   
   
Voorzang   
Het waren onze ziekten die Hij droeg   
en onze smarten hebben Hem doorploegd,   
’t was onze schuld die Hem ten dode sloeg,   
die Hem doorwondde.   
Hij werd verbrijzeld wegens onze zonden.   
De vrede wacht:   
Hij heeft de straf gedragen,   
wij zijn genezen door de felle slagen,   
Hem toegebracht.    
   
Samenzang   
Als schapen dwaalden wij op eigen weg,   
maar God heeft onze schuld op Hem gelegd,   
op Hem, voor ons mishandeld en geknecht,   
stil en geduldig.   
Als ’t lam dat zwijgt, wanneer men het onschuldig   
ter slachtbank leidt,   
een schaap, dat wordt geschoren   
maar zwijgen blijft, zo liet Hij zich niet horen,   
zo zweeg ook Hij.    
   
   
Annelies Kok leest ons voor uit Mattheus 26: 47-56   
   
Mattheüs 26:47. En terwijl Hij nog sprak, zie, Judas, een van de 
twaalf, kwam er aan en met hem een grote menigte, met 
zwaarden en stokken, gestuurd door de overpriesters en 
oudsten van het volk.   
48. Hij die Hem verraadde, had met hen een teken afgesproken 
en gezegd: Degene Die ik kussen zal, Die is het; grijp Hem.   
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49. En hij ging meteen naar Jezus toe en zei: Gegroet, Rabbi! En 
hij kuste Hem.   
50. Maar Jezus zei tegen hem: Vriend, waarvoor bent u hier? 
Toen kwamen zij dichterbij, sloegen de handen aan Jezus en 
grepen Hem.   
51. En zie, een van hen die bij Jezus waren, stak zijn hand uit, 
trok zijn zwaard, trof de dienaar van de hogepriester en sloeg 
hem het oor af.   
52. Toen zei Jezus tegen hem: Doe uw zwaard terug op zijn 
plaats, want allen die naar het zwaard grijpen, zullen door het 
zwaard omkomen.   
53. Of denkt u dat Ik Mijn Vader nu niet kan bidden, en Hij zal 
Mij meer dan twaalf legioenen engelen ter beschikking 
stellen?   
54. Hoe zouden anders de Schriften vervuld worden, die zeggen 
dat het zo geschieden moet?   
55. Op dat moment sprak Jezus tot de menigte: Bent u er met 
zwaarden en stokken opuit gegaan als tegen een misdadiger om 
Mij te vangen? Dagelijks zat Ik bij u in de tempel om onderwijs 
te geven en u hebt Mij niet gegrepen,   
56. maar dit alles is geschied, opdat de Schriften van de 
profeten vervuld zouden worden. Toen verlieten al de 
discipelen Hem en vluchtten.   
   
   
Overdenking over Genezing   
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We zingen uit Weerklank Gz 142: 1, 6 en 7   
   
Gethsémané, die nacht moest eenmaal komen.   
De Heiland heeft bewust die weg genomen.   
Hij laat zijn doel niet los, wijkt niet terzijde,   
Aanvaardt het lijden.   
   
In angst en tranen werd zijn strijd gestreden.   
Toen kon Hij toebereid naar voren treden.   
De duisternis kon, wat zij mocht verzinnen,   
Hem niet verwinnen.    
   
Hier zijn wij, Heer, een afgeweken schare,   
wij, die zo zorgeloos, zo ontrouw waren.   
Verander ons en reinig onze harten,   
o Man van smarten!    
   
 
Gebed     
 
Zegenbede   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 
 

16 | Hervormde Gemeente Woudenberg 
 

We zingen uit Weerklank Gz 145: 1 en 3   
   
Ik wil mij gaan vertroosten   
In 't lijden van mijn HEER   
Die zelf bedroeft ten dode   
Terneerboog keer op keer   
En zocht in zijn ellende   
Naar troost om voort te gaan,   
Tot Hem wil ik mij wenden –    
O, Jesu zie mij aan.   
   
Mijn Heer die om mijn zonden   
in doem en duisternis   
ontluisterd en geschonden   
aan ’t kruis gehangen is,   
al ben ik U onwaardig,   
mijn toevlucht is uw naam,   
mijn redder, mijn genade –   
o Jesu, zie mij aan.    
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We willen u vragen deze liturgie tot donderdag te laten liggen 
zodat iedere bezoeker gebruik kan maken van deze liturgie. 
Enige stilte bij het verlaten van de kerk is gewenst.   
   
Hebt u vragen over wat u deze avond gehoord hebt? Spreek ons 
of iemand aan. Over de Verlosser praten we graag!   
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13 april 2022: Vergeving vragen   
   
Stilte   
   
   
Welkom en votum   
 
   
We zingen samen Psalm 103: 2 en 5  
   
Loof Hem, Die u al wat gij hebt misdreven,   
hoeveel het zij, genadig wil vergeven,   
uw krankheên kent en liefderijk geneest;   
Die van't verderf uw leven wil verschonen   
met goedheid en barmhartigheên u kronen,    
Die in den nood uw Redder is geweest   
   
Hij zal Zijn volk niet eindeloos kastijden   
noch eeuwiglijk Zijn gramschap ons doen lijden:   
Hij is het, Die ons Zijne vriendschap biedt.   
Hij handelt nooit met ons naar zijn zonden,   
hoe zwaar, hoe lang wij ook Zijn wetten schonden:   
Hij straft ons, maar naar onze zonden niet.   
   
   
We lezen uit Mattheus 5: 44-48   
   
44. Maar Ik zeg u: Heb uw vijanden lief; zegen hen die u 
vervloeken; doe goed aan hen die u haten; en bid voor hen die 
u beledigen en u vervolgen;   
45. zodat u kinderen zult zijn van uw Vader, Die in de hemelen 
is, want Hij laat Zijn zon opgaan over slechte en goede mensen, 
en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.   
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46. Want als u hen liefhebt die u liefhebben, wat voor loon hebt 
u dan? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde?   
47. En als u alleen uw broeders groet, wat doet u meer dan 
anderen? Doen ook de tollenaars niet zo?   
48. Weest u dan volmaakt, zoals uw Vader, Die in de hemelen 
is, volmaakt is.   
   
  
Lukas 23: 33-34    
   
33. Toen zij op de plaats kwamen die Schedel genoemd werd, 
kruisigden ze Hem daar, met de misdadigers, de één aan de 
rechter- en de ander aan de linkerzijde.   
34. En Jezus zei: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat 
zij doen. En ze verdeelden Zijn kleren en wierpen het lot.   
   
  
Overdenking over vergeving vragen   
  
  
Stilte   
   
  
Gedicht door Emmy Weerd   
   
  
Gebed    
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Linda de Kruif zingt ‘Hard geslagen, vastgenageld’, Sela.   
   
Hard geslagen, vastgenageld;    
zie Hem, stervend aan een kruis.   
Hij, die onze straf wil dragen,    
door zijn eigen volk verguisd.    
’t Is de lang verwachte koning,    
Davids Zoon en Davids Heer.    
Hij, het Woord van God gekomen,    
geeft de geest en spreekt niet meer.    
   
Droeg een mens ooit zoveel lijden,    
zag een ziel ooit zo’n verdriet?    
Smalend spotte elke vijand,    
angstig vluchtte elke vriend.    
Hard geslagen door belagers     
– niemand nam het op voor Hem.    
Maar het hardst van alle slagen,    
kwam Gods oordeel neer op Hem.    
   
Wie te licht denkt over zonde    
en haar diepe ernst niet ziet,    
kijk naar Hem en zie verwonderd    
wat een vonnis zij verdient.    
Christus, het volmaakte paaslam,    
droeg ons weerzinwekkend lot.    
Hij, die onze zonden wegnam,    
Hij verzoent ons weer met God.    
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Hier vindt ons geloof een bedding,    
onze hoop een vaste grond:    
Christus, rots van onze redding,    
die verloren zondaars vond.    
Alle lof, eer en aanbidding    
voor zijn nooit volprezen naam!    
Wie zijn hoop op Jezus vestigt,    
leeft in hoop die nooit beschaamt.   
   
  
 Zegenbede   
   
 
We zingen Weerklank 140: 1-8  
   
1 Als ik in gedachten sta  
bij het kruis van Golgotha,  
als ik hoor wat Jezus sprak,  
voor zijn oog aan 't kruishout brak,  
  
2 hoe daar allereerst zijn mond  
troost voor vriend en moeder vond,  
weet ik: ‘Hij vergeet ons niet,  
Hij die stervend ons verliet.’  
  
3 Als ik hoor, hoe Jezus bad  
voor wie Hem gekruisigd had,  
weet ik: ‘Bij de Heiland is  
ook voor mij vergiffenis.’  
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4 Zie ik, hoe gena ontving,  
die met Hem aan ’t kruishout hing,  
dan bid ik aan Hem gelijk,  
‘Heer, gedenk mij in uw rijk!’  
  
5 Hoor ik, hoe Hij klaagde, dat  
Hem zijn God verlaten had,  
’k weet dan: ik ben nooit alleen;  
God is altijd om mij heen.  
  
6 Hoor ik, hoe Hij riep: ‘Mij dorst!’  
dan roep ik: ‘O Levensvorst,  
U nam zelf de bittre dronk,  
die aan ons verzoening schonk!’  
  
7 Op zijn kreet: ‘Het is volbracht!’  
antwoordt mijn aanbidding zacht:  
‘Jezus, ook voor mij verwierf  
U verlossing, toen U stierf.’   
  
8 Hoor ik, hoe het laatst van al  
Hij zijn geest aan God beval,  
dan weet ik mijn geest en lot  
in de handen van mijn God   
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We willen u vragen deze liturgie tot donderdag te laten liggen 
zodat iedere bezoeker gebruik kan maken van deze liturgie. 
Enige stilte bij het verlaten van de kerk is gewenst.   
   
Hebt u vragen over wat u deze avond gehoord hebt? Spreek ons 
of iemand aan. Over de Verlosser praten we graag!   
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14 april 2022: Vergeving geven   
   
Stilte    
  
  
Welkom en votum   
   
   
We zingen uit Weerklank Psalm 6: 1, 2 en 4   
   
Bewijs, HEER, mij genade.   
Sla mij in liefde gade.   
Straf in uw toorn mij niet.   
Genees mij, red mijn leven.   
Ik voel mijn lichaam beven.   
Hoe lang duurt dit verdriet?   
   
Keer weer, kom mij bevrijden.   
Verlos mij uit dit lijden;   
van al wat mij benauwd.   
Wie zal in’t graf U noemen?   
Geen stem zal U daar roemen.   
Betoon aan mij uw trouw.   
   
Ga weg wie onrecht plegen.   
God is mijn zeer genegen,   
Hij heeft mijn roep gehoord.   
Geen vijand zal meer blijven,   
De schrik zal hen verdrijven.   
God heeft het laatste woord.   
   
   
  



 
 

Hervormde Gemeente Woudenberg | 25 
 

Charlotte leest ons voor uit Lukas 23: 35-43   
   
35. En het volk stond toe te kijken. En met hen beschimpten 
ook hun leiders Hem. Zij zeiden: Anderen heeft Hij verlost, laat 
Hij nu Zichzelf verlossen als Hij de Christus is, de Uitverkorene 
van God.   
36. En ook de soldaten kwamen Hem bespotten en brachten 
Hem zure wijn.   
37. En zij zeiden: Als U de Koning van de Joden bent, verlos dan 
Uzelf.   
38. En er was ook een opschrift boven Hem geschreven in 
Griekse, Romeinse en Hebreeuwse letters: DIT IS DE KONING 
VAN DE JODEN.   
39. En een van de misdadigers die daar hingen, lasterde Hem en 
zei: Als U de Christus bent, verlos dan Uzelf en ons.   
40. Maar de andere antwoordde en bestrafte hem: Vreest zelfs 
u God niet, nu u hetzelfde vonnis ondergaat?   
41. En wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf 
overeenkomstig wat wij gedaan hebben, maar Deze heeft niets 
onbehoorlijks gedaan.   
42. En hij zei tegen Jezus: Heere, denk aan mij, als U in Uw 
Koninkrijk gekomen bent.   
43. En Jezus zei tegen hem: Voorwaar, zeg Ik u, heden zult u 
met Mij in het paradijs zijn.   
   
   
Overdenking over vergeving geven   
   
   
Stilte   
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Lied door Roos Marie: ‘Rots van mijn bestaan’.   
 
Hij die wel wist wat zou gebeuren, 
Hij die wel wist hoe het zou gaan, 
Hij bad zijn vader om genade, 
of Hij de beurt kon overslaan. 
Hij die zijn levenspad omarmde, 
terwijl Hij ook zijn angsten had, 
volmaakte mens die werd gevangen, 
een kruis moest dragen door de stad. 
 
Als Jezus in zijn laatste dagen, 
zo sterk en moedig wil ik gaan. 
Zo wil ik heel mijn leven wijden, 
aan de Rots van mijn bestaan. 
 
Hij die niet voor zichzelf zou sterven, 
maar voor mij een offer bracht, 
dacht door God te zijn verlaten, 
werd door de mensen omgebracht. 
Hij die door vrienden werd verraden, 
Hij die beruste in zijn lot, 
Hij werd aan het kruis genageld, 
Hij had mij lief, de zoon van God. 
 
Als Jezus in zijn laatste dagen, 
zo sterk en moedig wil ik gaan. 
Zo wil ik heel mijn leven wijden, 
aan de Rots van mijn bestaan. 
Hij kon zichzelf wel redden, 
maar Gods belofte moest vervuld. 
Hem passeerde niet de beker, 
die met mijn zonde was gevuld. 
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Gedicht door Milou   
   
   
Gebed   
   
   
We zingen uit Weerklank Gz 483: 1 en 2   
   
De zonden zijn vergeven!   
Dit is een woord ten leven,   
bevrijdend van de schuld.   
Wat God ons ooit beloofde,   
wordt nu voor wie geloofde   
in Jezus naam geheel vervuld.   
   
‘t Is ook voor mij geschreven:   
ook ik mag uit hem leven   
die ons genezen heeft.   
Zijn liefde tot de zijnen   
brengt ons met Hem in 't reine,   
wij weten dat hij ons vergeeft.   
   
   
Zegenbede   
   
   
   
  
We zingen uit Weerklank Gz 486: 1 en 3   
   
‘k Heb geloofd en daarom zing ik,  
Daarom zing ik van gena,  
Van ontferming en verlossing  
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Door het bloed van Golgotha.  
Daarom zing ik U, die stervend  
Alles, alles hebt volbracht.  
Lam Gods, dat de zonde wegneemt,  
Lam van God voor ons geslacht.  
  
’k Heb geloofd in U, wien d’aarde  
met haar doornen heeft gekroond,  
maar die nu, gekroond met ere,  
aan Gods rechterzijde troont.  
U, aan wiens doorboorde voeten  
eenmaal in het gans heelal,  
Heer, daarboven, hier beneden,  
alle knie zich buigen zal.  
   
   
  
 
 
 
 
 
 
We willen u vragen deze liturgie op donderdag mee te nemen 
naar huis. Enige stilte bij het verlaten van de kerk is gewenst.   
   
Hebt u vragen over wat u deze avond gehoord hebt? Spreek ons 
of iemand aan. Over de Verlosser praten we graag!   


