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BEWOGEN WOORDEN 
de gekruisigde Jezus spreekt je aan 

 
Verspreid over de evangeliën vinden we de laatste woorden die Jezus 
gesproken heeft aan het kruis op de heuvel Golgota. Als je ze bij elkaar hebt 
gesprokkeld krijg je deze volgorde: 
 
1 – “Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen.”  
      (Lucas 23:34) 
2 – “Voorwaar zeg Ik u: heden zult u met Mij in het paradijs zijn.”  
      (Lucas 23:43) 
3 – “Vrouw zie uw zoon … Zie uw moeder.” (Johannes 19:26-27) 
4 – “Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?” (Mattheüs 27:46) 
5 – “Mij dorst.” (Johannes 19:28) 
6 – “Het is volbracht!” (Johannes 19:30) 
7 – “Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest.” (Lucas 23:46) 
 
Het zijn bewogen woorden die Jezus vanaf het kruis spreekt. Tot op het kruis 
blijft Hij bewogen met mensen, waarvoor Hij zijn leven geeft. Daarom zijn het 
woorden die ook ons vandaag nog aanspreken. 
 
Zeven is in de Bijbel een bijzonder getal. Het getal van de volmaaktheid. Vier 
is het getal van de aarde (denk aan de vier windstreken); drie is het getal van 
de hemel (God drie-enig). Daarom komen we 3+4 en 3x4 zo vaak in de 
Bijbel tegen. Het getal van de hemel en het getal van de aarde zetten ons stil 
bij God, drie-enig die hemel en aarde heeft geschapen. 
Het kruis op Golgota is de ultieme plaats waar aarde en hemel 
samenkomen. De gekruisigde Jezus is degene die beide verbindt. 
 
Het is goed om ieder jaar een week van bezinning te vieren, waarin we 
dagelijks als volgelingen van Jezus, zijn lijden, sterven en opstanding uit de 
doden gedenken. 
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Kaarsen doven 

 

Elke dag doven we één van de adventskaarsen die we in de weken voor de 
viering van het Kerstfeest hebben aangestoken. 

De kaarsen symboliseren het licht dat in de wereld is gekomen met de komst 
van de Zoon van God naar deze aarde. 

Zijn licht doorbreekt de duisternis van de wereld. 
Nu, in deze Stille Week, wordt het steeds donkerder rondom Hem. 

De duisternis lijkt het weer te gaan winnen van het licht. 
Als Jezus sterft op Goede Vrijdag is het helemaal donker geworden.  

Maar op Paasmorgen, de dag van de opstanding uit de dood, 
straalt voor ons opnieuw Zijn licht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De vieringen hebben een eenvoudige opzet: we zingen, we bidden, 
we luisteren naar de bijbel en naar muziek en er zijn momenten van 
stilte. We willen u daarom ook vragen de viering in stilte door te 
brengen, zowel bij het binnenkomen als bij het verlaten van de kerk. 
 
Wij wensen u gezegende momenten in de richting van een 
vreugdevol Opstandingsfeest. 
 
 
Wilt u deze liturgie na de viering achterlaten in de kerk 
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In stilte komen we binnen 
 

 Maandag  26 maart 2018 
                                                   

 

Aanvangstekst: Lucas 23:43  
En Jezus zei tegen hem: Voorwaar, zeg Ik u, heden zult u met Mij in het 
paradijs zijn.  
 
Muzikaal moment  
Koor: Wenn ich einmal soll scheiden , J.S. Bach BWV 72 
 
Wanneer ik eens moet sterven 
Blijf dan heel dicht bij mij. 
Als ik doodsangst moet lijden, 
O, wees mijn dan nabij. 
Als mij het alle bangste 
Om het hart zal zijn, 
Bevrijd mij van mijn angsten 
Door Uw eigen angst en pijn. 
  
Welkom   
 
Zingen: Psalm 73: 10,11  
 
10 
Wien heb ik in de hemel, Heer, 
behalve U? mijn troost en eer? 
Wat kan op aarde mij bekoren? 
Alleen bij U wil ik behoren. 
Al zou mijn vlees en hart vergaan, 
Toch zal ik, God, voor u bestaan. 
Wien ik mijn leven toevertrouw, 
Gij zijt de rots waarop ik bouw.  
 
11 
Want allen die U verre staan,  
zij zullen eens te gronde gaan. 
Gij stort hen neer in de ellende, 
Die zich in ontrouw van U wenden. 
Maar ’t is mijn ziel en zaligheid: 
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te zijn bij God, die zelf mij leidt. 
‘k Vertrouw op Hem geheel en al, 
de HEER, wiens werk ik roemen zal. 
 
Gebed  
 
 
Zingen: Lied 147: 1,2,3  
 
1 
Is dat, is dat mijn Koning, 
dat aller vaad’ren wens, 
is dat, is dat zijn kroning? 
zie, zie, aanschouw de mens! 
moet Hij dat spotkleed dragen, 
dat riet, die doornenkroon, 
lijdt Hij die smaad, die slagen, 
Hij, God, uw eigen Zoon? 
 
 
2 
Ja, ik kost Hem die slagen, 
die smarten en die hoon; 
ik doe dat kleed Hem dragen 
dat riet, die doornenkroon; 
ik sloeg Hem al die wonden, 
voor mij moet Hij daar staan; 
ik deed door mijne zonden, 
Hem al die jamm’ren aan. 
 
 
3 
O Jezus, man van smarten, 
Gij aller vaad’ren wens, 
herinner aller harten 
’t aandoenlijk; ‘Zie de mens!’ 
Laat mij toch nooit vergeten 
die kroon, dat kleed, dat riet! 
Dit trooste mijn geweten; 
’t is al voor mij geschied! 
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Evangelielezing:  Lucas 23: 33-43 33   
 
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. 
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. 
 
Korte overdenking  
 
Koor: O Welt, sieh hier dein Leben (Heinrich Isaac)  
 
O wereld, zie uw leven 
  hoog aan het kruis geheven, 
  uw heil zinkt in de dood. 
  De eersteling van allen 
  laat stil zich welgevallen 
  verdrukking, slagen, hoon en spot. 
 
  Wie heeft U zo geslagen, 
  waarom moet Gij verdragen 
  die bitterheid en pijn? 
  Gij zijt toch zonder zonde, 
  toch niet in 't kwaad gebonden 
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  als wij en onze kind'ren zijn. 
 
  Ik ben het, ik moest boeten, 
  met handen en met voeten 
  genageld aan uw kruis. 
  O Here, die uw leven 
  voor mij hebt prijsgegeven, 
  gedenk mij in het paradijs. 
 
 
Gedicht: Vrijspraak - Jolanda Vlastuin-van Deelen   
 
Een Rechter met een doornenkroon, -  
redelijk en bekwaam –  
heeft eens die éne vraag gesteld:  
Geloof jij in Mijn Naam?  
  
De moordenaar die naast Hem hing  
gaf een volmondig - ja! –  
De Rechter sprak Zijn vonnis uit,  
't gaf blijk van Zijn gena':  
  
Ik droeg zojuist jouw zonden,  
jouw schulden en jouw pijn.  
Daarom, Mijn kind, - zo klonk Zijn Stem –  
zul jij daar met Mij zijn.  
  
Die Rechter met Zijn doornenkroon, -  
ook nu nog steeds bekwaam –  
heeft mij die vraag reeds ook gesteld:  
Geloof jij in Mijn Naam?  
  
'k Kon enkel - ja en amen - knikken,  
'k ben zonder Hem niets waard.  
'k Geloof net als die moordenaar  
dat Hij mij vrij verklaart.  
  
Al heb ik niet zo zwaar te lijden  
als daar die moordenaar...  
Mijn kruis van schulden hier op aard'  
is minstens net zo zwaar! 
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Zingen: Lied: 562 : 1,2,3  
1 
Ik wil mij gaan vertroosten 
In ’t lijden van mijn Heer, 
Die zelf bedroefd ten dode 
Terneer boog 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.  
 
2 
Hoe sloeg ik ooit Uw woorden 
Weerspannig in de wind, 
Wilde niet zien of horen 
Hoezeer ik werd bemind, 
Mijn leven liep verloren, 
Uw stem bracht mij tot staan, 
U bidt voor wie U hoonden 
O Jesu, zie mij aan. 
 
3 
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 
 
Koor: Onze vader ( Rimsky Korsakov)  
 
Stil gebed  
 
 
Zingen: lied 163: 10   
 
Ja, Amen, trouwe Vader, ja; 
Wij maken staat op Uw gena! 
Ons hart, o God, die alles ziet, 
Veroordeelt ons in 't naad'ren niet; 
Het zegt, daar G' op ons bidden let, 
Gelovig "Amen" op 't gebed. 
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Doven van de eerste kaars  
 

 
-    We verlaten in stilte de kerk     - 
 
 
 
 
 
 

Wilt u deze liturgie na de viering achterlaten in de kerk 
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In stilte komen we binnen 
 

Dinsdag  27 maart 2018 
                                                            
Aanvangstekst: Johannes 19:26-27  
26 Toen nu Jezus Zijn moeder zag en de discipel die Hij liefhad, bij haar zag 
staan, zei Hij tegen Zijn moeder: Vrouw, zie, uw zoon. 
27 Daarna zei Hij tegen de discipel: Zie, uw moeder.  
     
Koor: Stabat mater dolorasa (Pergolesi)  
 
Naast het kruis, met schreiende ogen 
Stond de moeder, diep bewogen 
Toen de Zoon te sterven hing, 
 
   
Welkom   
 
Zingen: Psalm 146: 3,6  
 
3 
Zalig hij die in dit leven 
Jakobs God ter hulpe heeft,  
hij die door de nood gedreven,  
zich tot Hem om troost begeeft,  
die zijn hoop in ’t hach’lijkst lot 
vestigt op de HEER, zijn God. 
 
6 
't Is de HEER', Wiens mededogen 
Blinden schenkt het lieflijk licht; 
Wie in 't stof lag neergebogen, 
Wordt door Hem weer opgericht. 
God, die lust in waarheid heeft, 
Mint hem, die rechtvaardig leeft. 
 
Gebed  
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Evangelielezing:  Johannes 19: 23-27  
 
23 Nadat de soldaten dan Jezus gekruisigd hadden, namen zij Zijn 
kleren en maakten vier delen, voor elke soldaat een deel, en zij 
namen ook het onderkleed. Het onderkleed nu was zonder naad, van 
bovenaf als één geheel geweven. 
24 Zij dan zeiden tegen elkaar: Laten wij dat niet scheuren, maar 
laten wij erom loten voor wie het zal zijn. Opdat het Schriftwoord 
vervuld zou worden dat zegt: Zij hebben Mijn kleren onder elkaar 
verdeeld en over Mijn kleed hebben zij het lot geworpen. Dit hebben 
dan de soldaten gedaan. 
25 En bij het kruis van Jezus stonden Zijn moeder, de zuster van Zijn 
moeder, en Maria, de vrouw van Klopas, en Maria Magdalena. 
26 Toen nu Jezus Zijn moeder zag en de discipel die Hij liefhad, bij 
haar zag staan, zei Hij tegen Zijn moeder: Vrouw, zie, uw zoon. 
27 Daarna zei Hij tegen de discipel: Zie, uw moeder. En vanaf dat 
moment nam de discipel haar in zijn huis. 
 
Korte overdenking 
 
Muzikaal moment: Vater Unser im Himmelreich (D. Buxtehude)  
 
 
Moment van stilte en inkeer 

 
Maria, 
een zwaard dat haar ziel 
doorklieft. 
 
Johannes, 
een discipel door Jezus zeer 
geliefd. 
 
Twee mensen, 
zo berooid te midden van 
velen. 
 
De lijdende, 
geeft hen als eersten brood en 
wijn te delen. 
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Lied: Lied 172: 1,4   
 
Koor: 
1 
Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd,  
is leven van genade buiten de eeuwigheid,  
is leven van de woorden die opgeschreven staan 
en net als Jezus worden die ‘t ons heeft voorgedaan.  
 
Allen: 
4 
Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd, 
dat is de Geest aanvaarden die naar het leven leidt,  
de mensen niet verlaten, Gods woord zijn toegedaan,  
dat is op deze aarde de duivel wederstaan.  
 
Stil gebed en gezamenlijk bidden Onze Vader  
 
Zingen: Lied 213  
 
Koor  
Ik wil jou van harte dienen 
en als Christus voor je zijn. 
Bid dat ik genade vind, dat 
jij het ook voor mij kunt zijn. 
 
Allen 
Wij zijn onderweg als pelgrims, 
vinden bij elkaar houvast. 
Naast elkaar als broers en zusters, 
dragen wij elkanders last. 
 
Vrouwen 
Ik zal Christus’ licht ontsteken 
als het duister jou omvangt. 
Ik zal jou van vrede spreken 
waar je hart naar heeft verlangd. 
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Mannen 
Ik zal blij zijn als jij blij bent, 
huilen om jouw droefenis, 
al mijn leeftocht met je delen 
tot de reis ten einde is. 
 

Allen 
Dan zal het volmaakte komen 
als wij zingend voor Hem staan, 
als wij Christus’ weg van liefde 
en van lijden zijn gegaan. 
 
 
Doven van de tweede kaars  
  
 
 
 
 
 
 
 

-    We verlaten in stilte de kerk     - 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wilt u deze liturgie na de viering achterlaten in de kerk 
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In stilte komen we binnen 

 

Woensdag  28 maart 2018 

                                                            

Aanvangstekst: Mattheüs 27:46  

Ongeveer op het negende uur riep Jezus met een luide stem: Eli, Eli, lama 

sabachtani? Dat betekent: Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten? 
       

Koor: Eli Eli Lama Sabachtani (Garau )  
vertaling lied Mattheus 27:46 
 
Welkom   
 
Zingen: Psalm 22: 1,7  
 
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 ik vluchten 
maar krijg geen rust, geen antwoord op mijn zuchten. 
in klacht 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. 
 
Gebed  
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Zingen: Lied 173:1,2,3  
 
1 
Alles wat over ons geschreven is 
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen, 
alle geboden worden thans voldragen, 
alle beproeving van de wildernis. 
 
2 
Gods schepping die voor ons gesloten bleef 
ontsluit Gij weer, Gij opent onze  
harten, 
die Zoon van David zijt en Man van Smarte, 
Koning der Joden die de dood verdreef. 
  
3 
Jezus, de haard van uw aanwezigheid 
zal in ons hart een vreugdevuur onsteken. 
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken, 
Gij Hogepriester in der eeuwigheid 
 
  
Evangelielezing:  Mattheüs 27: 45-50  
 
45En vanaf het zesde uur kwam er duisternis over heel de aarde, tot het 
negende uur toe. 
46 Ongeveer op het negende uur riep Jezus met een luide stem: Eli, Eli, 
lama sabachtani? Dat betekent: Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij 
verlaten? 
47 Sommigen van hen die daar stonden, zeiden, toen zij dit hoorden: Hij 
roept Elia. 
48 En meteen snelde een van hen toe, nam een spons, doordrenkte die met 
zure wijn, stak hem op een rietstok en hij gaf Hem te drinken. 
49 Maar de anderen zeiden: Houd op, laten wij zien of Elia komt om Hem te 
verlossen. 
50 Jezus riep nogmaals met luide stem en gaf de geest. 
 
Korte overdenking  
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Muzikaal moment: Siehe das ist Gottes Lamm (Praetorius)  
Ziet dan! Dit is het lam van God,  
die de zonde van de wereld wegneemt. 
 
Moment van stilte en inkeer 
 

Duisternis, 
door ons mensen niet te 
vatten. 
 
Eenzaamheid, 
door niemand in te schatten. 
 
Gods Woord, 
door Christus zelf in de mond 
genomen. 
 
Waarom, 
zijn leed uit zijn mond 
vernomen. 
 
Hellepijn, 
door geen mens en God 
verlicht.  
 
Zielennood, 
door ons mensen aangericht. 
(gedeeltelijk) 

 
 
 

 
 
 
Zingen: Lied 200  
 
Koor  
Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt. 
De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt. 
Andere helpers, Heer, ontvallen mij. 
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij. 
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Allen 
U heb ik nodig,uw genade is 
Mijn enig licht in nacht en duisternis 
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij? 
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij. 
 
 
Stil gebed/Luthers avondgebed  
 
 
Koor : In manus tuas (Taizé) 
 
In Uw handen, Vader 
Beveel ik mijn geest 
. 
 
Doven van de derde kaars  
 
 

-    We verlaten in stilte de kerkzaal     - 
 
 
 

Het liturgieboekje mag u mee naar huis nemen 
 

Medewerkenden: 

Orgel/piano: Ieta Verhoeff 

Viool: Annerieke Kraaijeveld 

Koor: 

Sopraan: Alida Blokland, Jeanet van Schoonhoven 

Alt: Annette Teeuw, Uzonka Sólyom, Aja Houtman 

Tenor: Dirk van Wingerden, Frans de Bruin 

Bas: Guido de Hek, Johan van der Giessen, Maurits de Hek 

Gesproken woord: Jan-Willem Arkeraats, Leen Klop, Ger Koekkoek 

 

Bloemstuk gemaakt door: Marcel Hofman 


