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Thema: ‘Anderen heeft Hij gered, maar zichzelf redden kan Hij niet’

Welkom

Zingen: Ps. 116:1,2,4
1. God heb ik lief, want die getrouwe HEER
 nam, toen ik riep, met toegenegen oren
 mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen
 en levenslang ben ik niet eenzaam meer.

2. Toen de benauwdheid dreigend op mij viel
 en angsten voor het doodsrijk mij bekropen,
 heb ik de naam des HEREN aangeroepen
 en weende: HEER mijn God, bewaar mijn ziel!

4. O God, mijn God, die van de dood mij redt,
 mijn tranen afwist! Voor het oog des HEREN
 mag ik weer vrij in ‘s levens land verkeren,
 geen steen die stoot waar ik mijn voeten zet.

Stil gebed/Bemoediging en Groet

Zingen: Opw. 614
1. Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem,
 met een kruis op zijn rug,
 en een doornenkroon.
 Hoor de menigte schreeuwt en roept:
 ‘Kruisigt Hem!’
 Zo gaf God zijn eigen Zoon.
Refrein:
 Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,
 dat U het kruis voor mij droeg.
 U bewijst uw genade aan mij telkens weer.
 Uw genade is mij genoeg.

3. In het rijk van de dood is Hij neergedaald.
 Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan.
 Maar de steen van het graf is
 nu weggehaald,

2. Zie het Lam aan het kruis
 daar op Golgotha, 
 als de Koning der Joden 
 wordt Hij veracht.
 Zie de liefde voor ons in zijn ogen 
 staan als Hij roept: ‘Het is volbracht’.



 Jezus leeft, Hij is opgestaan.
 Refrein

4. En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid,
 met ontzag en respect
 kniel ik voor U neer.
 U bent Koning en God tot in eeuwigheid,
 U bent Jezus, de hoogste Heer.
 Refrein
 Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,
 dat U het kruis voor mij droeg.
 U bewijst uw genade aan mij telkens weer.
 Uw genade is mij genoeg,
 uw genade is mij genoeg.

Geloofsbelijdenis

Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord

Schriftlezing: Matteüs 27:32-54
32Bij het verlaten van het pretorium troffen ze een man uit Cyrene die Simon 
heette, en hem dwongen ze het kruis te dragen. 33Zo kwamen ze bij de plek die 
Golgota genoemd werd, wat ‘schedelplaats’ betekent. 34Ze gaven Jezus met gal 
vermengde wijn, maar toen hij die geproefd had, weigerde hij ervan te drinken. 
35Nadat ze hem gekruisigd hadden, verdeelden ze zijn kleren onder elkaar door 
erom te dobbelen, 36en ze bleven daar zitten om hem te bewaken. 37Boven zijn 
hoofd bevestigden ze de aanklacht, die luidde: ‘Dit is Jezus, de koning van de 
Joden’. 38Daarna werden er naast hem twee misdadigers gekruisigd, de een 
rechts van hem, de ander links. 39De voorbijgangers keken hoofdschuddend toe 
en dreven de spot met hem: 40‘Jij was toch de man die de tempel kon afbreken 
en in drie dagen weer opbouwen? Als je de Zoon van God bent, red jezelf dan 
maar en kom van dat kruis af!’ 41Ook de hogepriesters, de schriftgeleerden en de 
oudsten maakten zulke spottende opmerkingen: 42‘Anderen heeft hij gered, maar 
zichzelf redden kan hij niet. Hij is toch koning van Israël, laat hij dan nu van het 
kruis afkomen, dan zullen we in hem geloven. 43Hij heeft zijn vertrouwen in God 
gesteld, laat die hem nu dan redden, als hij hem tenminste goedgezind is. Hij heeft 
immers gezegd: “Ik ben de Zoon van God.”’ 44Precies zo beschimpten hem de 
misdadigers die samen met hem gekruisigd waren.
45Rond het middaguur viel er duisternis over het hele land, die drie uur aanhield. 
46Aan het einde daarvan, in het negende uur, gaf Jezus een schreeuw en riep luid: 
‘Eli, Eli, lema sabachtani?’ Dat wil zeggen: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij 
verlaten?’ 47Toen de omstanders dat hoorden, zeiden enkelen van hen: ‘Hij roept 
om Elia!’ 48Meteen kwam er uit hun midden iemand toegesneld die een spons 
pakte en in zure wijn doopte. Hij stak de spons op een stok en probeerde hem 
te laten drinken. 49De anderen zeiden: ‘Niet doen, laten we eens kijken of Elia 
hem komt redden.’ 50Nog eens schreeuwde Jezus het uit, toen gaf hij de geest. 
51Op dat moment scheurde in de tempel het voorhangsel van boven tot onder in 
tweeën, en de aarde beefde en de rotsen spleten. 52De graven werden geopend 



en de lichamen van veel gestorven heiligen werden tot leven gewekt; 53na Jezus’ 
opstanding kwamen ze uit de graven, gingen de heilige stad binnen en maakten 
zich bekend aan een groot aantal mensen. 54Toen de centurio en degenen die 
met hem Jezus bewaakten de aardbeving voelden en merkten wat er gebeurde, 
werden ze door een hevige angst overvallen en zeiden: ‘Hij was werkelijk Gods 
Zoon.’

Zingen: Ps. 22:1,7,12
1. Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij
 en blijft zo ver, terwijl ik tot U schrei,
 en redt mij niet, maar gaat aan mij voorbij?
 Hoe blijft Gij zwijgen?
 Mijn God, ik doe tot U mijn kreten stijgen
 bij dag, bij nacht. Tot U slechts kan ikvluchten,
 maar krijg geen rust,geen antwoord op mijn zucht
 in klach op klacht.

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.

12. Dit zal gedenken wie zich nog verweert,
 tot alle natie zich tot Hem bekeert
 en voor de Koning die het al regeert
 zich neer zal buigen.
 De verste einden zullen het getuigen,
 dat niets gelijk aan zijn verheven macht is,
 dat Hem de heerlijkheid, dat Hem de kracht is,
 het Koninkrijk!

Verkondiging 

Zingen: Lied 558:1,9,10
1. Jezus, om uw lijden groot,
 om uw leven en uw dood
 die volbrengen ‘t recht van God,
 Kyrie eleison.

9. Om uw kruis, Heer, bidden wij,
 om de speerstoot in uw zij,
 ga aan onze schuld voorbij,
 Kyrie eleison.



10 Heer, om uw vijf wonden rood,
 om uw onverdiende dood,
 smeken wij in onze nood,
 Kyrie eleison.

Dankgebed

Inzameling van de gaven

Zingen: Lied 575:1,2
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.

Heenzending en Zegen
Amen

‘Wir setzen uns mit Tränen nieder’ (slotkoor, Matthäus Passion, Johan 
Sebastiaan Bach)

Wir setzen uns mit Tränen nieder   Huilend gaan wij zitten
und rufen dir im Grabe zu:    en roepen u in het graf toe:
Ruhe sanfte, sanfte ruh !    rust in vrede, rust zacht.
Ruht, ihr ausgesognen Glieder !   Rust nu, uitgeputte ledenmaten.
Ruhet sanfte, ruhet wohl !    Rust zacht, rust goed.
Euer Grab und Leichenstein    Uw graf en uw grafsteen
soll dem ängstlichen Gewissen   zullen voor het angstige geweten
ein bequemes Ruhekissen.    een aangenaam hoofdkussen
und der Seelen Ruhstatt sein.   en rustplaats voor de ziel zijn.
Höchst vergnügt schlummern da die Augen ein. Vergenoegd sluimeren de ogen toe.
Wir setzen uns mit Tränen nieder   huilend gaan wij zitten
und rufen dir im Grabe zu:    en roepen u in het graf toe:
ruhe sanfte, sanfte ruh !    rust in vrede, rust zacht.

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.


