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Toelichting bij het kunstwerk AGNUS DEI, door de ontwerper Willem Zijlstra 

 
 

AGNUS DEI, de mens is tot alles in staat 

Een geslacht lam op een stapel kranten. Op het eerste gezicht een morbide beeld, 

maar daarachter schuilt het verhaal van onschuldig lijden, sterven en verlossing. 

Het idee voor Agnus Dei ontstond nadat we in onze gemeente zongen over 'het lam van 

God voor ons geslacht'. “Weten we nog wel wat we zingen?'', vroeg ik me af. “Is dit niet 

een verschrikkelijk versleten cliché?'' Daarom wilde ik zelf ervaren wat het is om een 

onschuldig lam geslacht te zien worden. 

Ik bezocht een boer en maakte de afspraak een lam te kopen dat nog geboren 

moest worden. Om de onschuld in beeld te brengen filmde ik het dier vanaf de 

geboorte tot en met de slacht. Dít was voor mij essentieel: op het moment van de 

slacht kreeg de tekst uit Jesaja 53, vers 7 een duidelijk beeld: het onschuldige lam 

stond daar te wachten, werd opgepakt, op zijn rug gelegd en doodgeschoten. Dat 

overkwam zo'n beest, hij deed zijn mond niet open. Terwijl ik er wél met open mond 
naar stond te kijken. 

De poten samengebonden ligt het dier nu in een 

houding zoals de Spaanse schilder Francisco de 

Zurbaran het al schilderde in de 17e eeuw. Ik liet het 

in deze houding preparen zodat het passen zou in 

die kunsthistorische traditie. Bij expositie in musea en 

kerken kunnen bezoekers om het altaar van kranten 

heen lopen en het onschuldige lam recht in de ogen 

kijken. De stapel kranten is een metafoor voor het 

menselijke geklooi, 'dat gekroep en gemartel' zou 

mijn Veluwse opa gezegd hebben. De dagbladen 

waarmee ik het altaar bouwde haalde ik op bij een 

distributeur. Eigenlijk wilde ik een exemplaar van De 

Volkskrant bovenop leggen omdat deze qua naam 

het beste de lading dekte. Maar het werd een 

exemplaar van het Nederlands Dagblad die een 

koptekst leverde waar ik niet omheen kon: het was 

een geschenk uit de hemel. 'De mens is tot alles in 

staat' stond boven een artikel over de Holocaust. Die 

tekst trof mij als een mokerslag. Dat moest het worden. 

Loop gerust na afloop langs het podium om het kunstwerk beter te bekijken 

 
 



3 

INLEIDING 
 

Het onderwerp  
Als onderwerp en weekthema voor liturgie en kunstwerk is gekozen: Het Lam van God.  
In het Johannesevangelie wordt Jezus door Johannes de Doper aangewezen als het 
Lam van God. Waarop berust deze typering? 
De motieven laten zich aan het Oude Testament ontlenen. Daaruit blijkt: 

1. Het lam was dagelijks voor het morgen en avondoffer bestemd, Exodus. 29: 
38 en 39 en diende tot offerdier. 

2. Op het Pascha moest een gaaf, mannelijk éénjarig lam geslacht worden, 
Exodus12: 5. Het bloed hiervan op de deurposten gestreken, deed de 
verderfengel voorbijgaan en beschermde tegen de toorn van God. 

3. In Jesaja 53: 7 wordt de Knecht van de Heer in zijn geduldig lijden met een 
lam vergeleken dat ter slachting geleid wordt. Dit lijden heeft 
plaatsvervangende betekenis. 

Zo kan Johannes de Doper spreken over Jezus, als het Lam van God dat de zonden 
van de wereld wegneemt. 
Genoemde motieven komen verder in het Nieuwe Testament ook terug in de 
geschiedenis van de Ethiopiër die door Filippus gedoopt wordt (Handelingen 8: 32-38) 
en in 1 Petrus 1: 19 waar Petrus de gemeente eraan herinnert, hoe zij is vrijgekocht 
van haar zinloze leven met het kostbare bloed van Christus, als dat van een lam 
zonder smet of gebrek. 
In het laatste Bijbelboek, Openbaring, wordt veel gesproken over het Lam. Het draagt 
de tekenen van het geslacht zijn, (Openbaring. 5: 6). Deze typering laat zich niet 
scheiden van Jezus als offer- en Paaslam. Maar het is juist de heerschappij van 
Christus als Lam, wat in Openbaring geaccentueerd wordt. Er is sprake van de oorlog 
die het Lam voert en Zijn overwinning (Openbaring 17:14) en het troongenootschap 
met God (Openbaring 22: 1 en 3). 
 
Op basis van deze Bijbelse gegevens zijn de volgende dagthema’s gekozen: 
Maandag:  Offerlam 
Dinsdag:  Paaslam 
Woensdag: Nieuw Leven 
Donderdag: Overwinning 
 
De structuur van de liturgie  
Een aanvangstekst, waarin Jezus aangewezen wordt als het Lam van God. 
 
De 1

ste
 lezing

1)
 en de 3

de
 lezing hebben betrekking op het dagthema. 

De 2
de

 lezing verhaalt de lijdensweg van Jezus in het Johannesevangelie. 
 
De uitgeleide teksten zijn gekozen uit Openbaring 5 en benadrukken de eer die het 
Lam dat geslacht is, ontvangt.  
 
1) De teksten zijn gekozen uit de vertalingen in gebruik bij de deelnemende kerken.  

HSV = Herziene Statenvertaling 2010  
NBV21 = Nieuwe Bijbelvertaling 2021  
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TOELICHTING LITURGIE  
 

STILTE In stilte komen we de kerk binnen 

 
BEMOEDIGING  Onze hulp is in de naam van de HERE, 

Die hemel en aarde gemaakt heeft, 
Die trouw houdt tot in eeuwigheid, 
en niet loslaat de werken van zijn handen. 
 

GROET (tekst uit 1 Korinthe 1: 3) 

Genade en vrede zij u van God onze Vader en van de Here Jezus Christus. 
 
AANVANGSTEKST  

Johannes 1: 29b: Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt! 
 
HET AANVANGSLIED  

Agnus Dei van Sela 
 
STILTEMOMENTEN 

Ter overdenking worden de Schriftlezingen afgesloten met een ogenblik van stilte. 
 

LIEDEREN  

De liederen zijn gekozen uit de bundels:  
LvdK: Het Liedboek voor de Kerken  
NLB: Het Nieuwe Liedboek  
Psalmen: (NB) is de berijming van 1973 opgenomen in het Liedboek voor de Kerken  
Opw.: bundel Opwekking  
WK: Weerklank 
 

GEBED 

Wordt uitgesproken door de liturg en besloten door met elkaar het Onze Vader te 
bidden.  
 
SLOTLIED 

Op maandag, dinsdag en woensdag: Opw. 407 (O, Heer mijn God, wanneer ik in 
verwondering de wereld zie die U hebt voortgebracht). 
Op donderdag: het lied Maranatha van Sela 
 

 

Het meeluisteren of terugluisteren van de liturgie vanuit de Zenderkerk in Huizen is 
mogelijk in de live uitzending of achteraf op datum via https://kerkdienstgemist.nl/ 
 
Graag het tekstboekje in de kerk achterlaten. Donderdagavond mag u het meenemen. 
 
Inhoudelijke reacties zijn welkom bij de (wijk)predikanten.  
Programmatische reacties zijn welkom bij de commissie,  
p/a P. Goedegebuure, goedegebuurepiet@gmail.com 
 

 

mailto:goedegebuurepiet@gmail.com
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Maandag 3 april 2023 
Offerlam 

 
We komen in stilte de kerk binnen 
 
Inleidend orgelspel 
 
Bemoediging en groet (voor tekst zie blz. 4) 
 
Aanvangstekst: Johannes 1: 29b (HSV) 
Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt! 

Lam van God 

Aanvangslied: Agnus Dei van Sela 
 

Lam van God, Lam van God,                  
dat de zonde der wereld draagt.             
Heer, ontferm, Heer ontferm U over ons. 
Heer ontferm U over ons.                        

Lam van God, Lam van God, 
dat de zonde der wereld draagt. 
Heer, geef vrede, Heer geef vrede overal. 
Heer geef vrede overal. 

 

 
God zal zich zelf van een offerlam voorzien  

Genesis 22: 1-14 (NBV21) 

Enige tijd later stelde God Abraham op de proef. ‘Abraham!’ zei Hij. ‘Ja, ik luister,’ 
antwoordde Abraham. ‘Haal je zoon, je enige, van wie je zoveel houdt, Isaak, en ga 
naar het gebied waarin de Moria ligt. Daar moet je hem offeren op een berg die Ik je 
wijzen zal.’ De volgende morgen stond Abraham vroeg op. Hij zadelde zijn ezel, nam 
twee van zijn knechten en zijn zoon Isaak met zich mee, hakte hout voor het offer en 
ging op weg naar de plaats waarover God had gesproken. Op de derde dag zag 
Abraham die plaats in de verte liggen. Toen zei hij tegen de knechten: ‘Blijven jullie 
hier met de ezel. Ikzelf ga met de jongen verder om daarginds neer te knielen. Daarna 
komen we naar jullie terug.’ Hij pakte het hout voor het offer, legde het op de 
schouders van zijn zoon Isaak en nam zelf het vuur en het mes. Zo gingen die twee 
samen verder. ‘Vader,’ zei Isaak. ‘Ja, mijn zoon, ik luister,’ antwoordde Abraham. ‘We 
hebben vuur en hout,’ zei Isaak, ‘maar waar is het lam voor het offer?’ Abraham 
antwoordde: ‘God zal zich zelf van een offerlam voorzien, mijn zoon.’ En zo gingen die 
twee samen verder. Toen ze waren aangekomen bij de plaats waarover God had 
gesproken, bouwde Abraham daar een altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon 
Isaak vast en legde hem op het altaar, op het hout. Toen pakte hij het mes om zijn 
zoon te slachten. Maar de engel van de HEER riep vanuit de hemel: ‘Abraham, 
Abraham!’ ‘Ja, ik luister,’ antwoordde hij. ‘Raak de jongen niet aan, doe hem niets! 
Want nu weet Ik dat je ontzag voor God hebt: je hebt Mij je zoon, je enige, niet willen 
onthouden.’ Toen Abraham om zich heen keek, zag hij achter zich een ram, die met 
zijn hoorns verstrikt was geraakt in de struiken. Hij pakte het dier en offerde dat in de 
plaats van zijn zoon. Abraham noemde die plaats ‘De HEER zal erin voorzien’. 
Vandaar dat men tot op de dag van vandaag zegt: ‘Op de berg van de HEER zal erin 
voorzien worden.’ 
 
Stilte 

2x 
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Abraham is heel bedroefd 

Zingen: WK 529: 1, 5, 7 en 8 
 

1. 
Abraham is heel bedroefd,  
weet niet dat God hem beproeft.  
Wat God vraagt, is ongewoon:  
Offer je geliefde zoon. 

5. 
Izak vraagt aan Abraham:  
Waar is toch het offerlam?  
Vader zegt: Geen zorgen, hoor,  
daar zorgt God straks zelf wel voor. 
 

7.  
Voor hij Izak off’ren gaat,  
grijpt God in: Doe hem geen kwaad!  
Ik zie hoe jij Mij bemint,  
zelfs Mij geven wil je kind. 

8. 
In een struik is er een ram;  
zo geeft God het offerlam.  
Abraham is o zo blij,  
noemt de berg: God zorgt voor mij 

 

 
Gevangenneming en voor het Sanhedrin 

Johannes 18: 1-14 (HSV) 

Nadat Hij dit gezegd had, vertrok Jezus met Zijn discipelen naar de overkant van de 
beek Kedron, waar een hof was, die Hij met Zijn discipelen inging. 
En Judas, die Hem verraadde, kende die plaats ook, omdat Jezus daar vaak met Zijn 
discipelen samengekomen was. 
Judas dan, die de afdeling soldaten en enkele dienaars van de overpriesters en 
Farizeeën meegenomen had, kwam daar met lantaarns, fakkels en wapens. 
Jezus dan, Die alles wist wat er over Hem komen zou, trad naar voren en zei tegen 
hen: Wie zoekt u? 
Zij antwoordden Hem: Jezus de Nazarener. Jezus zei tegen hen: Ik ben het. En Judas, 
die Hem verraadde, stond ook bij hen. 
Toen Hij dan tegen hen zei: Ik ben het, deinsden zij terug en vielen op de grond. 
Hij vroeg hun dan opnieuw: Wie zoekt u? En zij zeiden: Jezus de Nazarener. 
Jezus antwoordde: Ik heb u gezegd dat Ik het ben. Als u dan Mij zoekt, laat dezen 
weggaan. 
Dit zei Hij opdat het woord vervuld zou worden dat Hij gesproken had: Uit hen die U Mij 
gegeven hebt, heb Ik niemand verloren laten gaan. 
Simon Petrus dan, die een zwaard had, trok dat, trof de dienaar van de hogepriester 
en sloeg zijn rechteroor af. En de naam van de dienaar was Malchus. 
Jezus dan zei tegen Petrus: Steek uw zwaard in de schede. De drinkbeker die de 
Vader Mij gegeven heeft, zal Ik die niet drinken? 
De afdeling soldaten dan en de overste over duizend en de dienaars van de Joden 
namen Jezus gevangen en boeiden Hem. 
En zij leidden Hem weg, eerst naar Annas, want hij was de schoonvader van Kajafas, 
die de hogepriester van dat jaar was. 
Kajafas nu was het die de Joden de raad gegeven had dat het nuttig zou zijn dat één 
Mens voor het volk zou sterven. 
 
Stilte 
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Gethsémane, die nacht moest eenmaal komen 

Zingen: LvdK 180: 1, 4 en 7 
 

1. Gethsémane, die nacht moest eenmaal komen. 
    De Heiland heeft bewust die weg genomen. 
    Hij laat zijn doel niet los, wijkt niet terzijde, 
    aanvaardt het lijden. 
 
4. Laat Vader, deze beker Mij voorbijgaan; 
    waar zijn de eng'len die Mij kunnen bijstaan? 
    Maar, zo Ik niet dit lijden mag ontvlieden, 
    uw wil geschiede. 
 
7. Hier zijn wij, Heer, een afgeweken schare, 
    wij, die zo zorgeloos, zo ontrouw waren. 
    Verander ons en reinig onze harten, 
    o Man van smarten! 

Als een lam werd Hij ter slachting geleid  

Jesaja 53 (HSV) 

Wie heeft onze prediking geloofd, en aan wie is de arm van de HEERE geopenbaard?  
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. 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. 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. 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. 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. Toen betaling geëist werd, 
werd Híj verdrukt, maar Hij deed Zijn mond niet open. Als een lam werd Hij ter 
slachting geleid; als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed Hij Zijn 
mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen, en wie zal Zijn 
leeftijd uitspreken? Want Hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de 
overtreding van mijn volk is de plaag op Hem geweest. Men heeft Zijn graf bij de 
goddelozen gesteld, en Hij is bij de rijke in Zijn dood geweest, omdat Hij geen onrecht 
gedaan heeft en geen bedrog in Zijn mond geweest is. 
Maar het behaagde de HEERE Hem te verbrijzelen, Hij heeft Hem ziek gemaakt. Als 
Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal Hij nageslacht zien, Hij zal de 
dagen verlengen; het welbehagen van de HEERE zal door Zijn hand voorspoedig zijn. 
Om de moeitevolle inspanning van Zijn ziel zal Hij het zien, Hij zal verzadigd worden. 
Door de kennis van Hem zal de Rechtvaardige, Mijn Knecht, velen rechtvaardig 
maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen. 
Daarom zal Ik Hem veel toedelen, en machtigen zal Hij verdelen als buit, omdat Hij Zijn 
ziel heeft uitgestort in de dood, onder de overtreders is geteld, omdat Hij de zonden 
van velen gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft. 
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Stilte 
 

Wie heeft wat ons verkondigd werd geloofd 

Zingen: WK 28: 1 en 4 (Melodie Psalm 22) 

 
1. Wie heeft wat ons verkondigd werd geloofd 
    en wie doorzag Gods handelen van omhoog? 
    Hij was een loot, die opschoot voor zijn oog 
    uit dorre aarde, 
    want wij, verblind, wij zagen niets van waarde, 
    geen grootsheid, pracht die wij begeren konden, 
    aan Hem was niets dat wij van aantrekkelijk vonden: 
    Hij was veracht. 
 
4. 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. 
 
Gebed (afsluitend met gezamenlijk Onze Vader) 
 

Uitgeleide tekst: Openbaring 5: 9 (NBV21) 

En ze zetten een nieuw lied in: ‘U verdient het om de boekrol te ontvangen en zijn 
zegels te verbreken. Want U bent geslacht en met uw bloed hebt U voor God mensen 
gekocht uit alle landen en volken, van elke stam en taal.’ 
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O, Heer mijn God 

Slotlied (staande) Opw. 407 

 
1.  
O, Heer mijn God,  
wanneer ik in verwondering  
de wereld zie  
die U hebt voortgebracht.  
Het sterrenlicht,  
het rollen van de donder,  
heel dit heelal,  
dat vol is van uw kracht.  
 
Refrein: 
Dan zingt mijn ziel  
tot U, o Heer mijn God: 
hoe groot zijt Gij, 
hoe groot zijt Gij! 
 
2. 
Als ik bedenk,  
dat Jezus zonder klagen  
tot in de dood  
gegaan is als een Lam,  
sta ik verbaasd,  
dat Hij mijn schuld wou dragen  
en aan het kruis mijn zonde op zich nam. 
 
(Refrein) 

3. 
Als Christus komt  
met majesteit en luister,  
brengt Hij mij thuis,  
hoe heerlijk zal dat zijn.  
Dan zal ik vol aanbidding  
voor Hem buigen  
en zingt mijn ziel:  
o Heer, hoe groot zijt Gij! 
 
(Refrein) 

 
 
 
 

  
(we gaan zitten) 
 
Stilte 
 

We verlaten op aanwijzing in stilte de kerk  

2x 
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Dinsdag 4 april 2023 
Paaslam 

 
We komen in stilte de kerk binnen 
 
Inleidend orgelspel 
 
Bemoediging en groet (voor tekst zie blz. 4) 
 
Aanvangstekst: Johannes 1: 29b (HSV) 

Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt! 
 

Lam van God 

Aanvangslied: Agnus Dei van Sela 
 

Lam van God, Lam van God,                  
dat de zonde der wereld draagt.             
Heer, ontferm, Heer ontferm U over ons. 
Heer ontferm U over ons.                        

Lam van God, Lam van God, 
dat de zonde der wereld draagt. 
Heer, geef vrede, Heer geef vrede overal. 
Heer geef vrede overal. 
 

instelling van het Pesachmaal 
Exodus 12: 1-14 (NBV21) 

De HEER zei tegen Mozes en Aäron, nog in Egypte: ‘Voortaan moet deze maand bij 
jullie de eerste maand van het jaar zijn. Zeg tegen de hele gemeenschap van Israël: 
“Op de tiende van deze maand moet elke familie een lam of een bokje uitkiezen, elk 
gezin één. Gezinnen die te klein zijn om een heel dier te eten, nemen er samen met 
hun naaste buren een, rekening houdend met het aantal personen en met wat ieder 
nodig heeft. Het mag het jong van een schaap zijn of het jong van een geit, als het 
maar een mannelijk dier van één jaar oud is zonder enig gebrek. Houd dat apart tot de 
veertiende van deze maand; die dag moet de voltallige gemeenschap van Israël de 
dieren in de avondschemer slachten. Het bloed moeten jullie bij elk huis waarin een 
dier gegeten wordt, aan de beide deurposten en aan de bovendorpel strijken. Rooster 
het vlees en eet het nog diezelfde nacht, met ongedesemd brood en bittere kruiden. 
Het dier mag niet halfgaar of gekookt worden gegeten, maar uitsluitend geroosterd, en 
in zijn geheel: met kop, poten en ingewanden. Zorg ervoor dat er de volgende morgen 
niets meer van over is. Mocht er toch iets overblijven, dan moet je dat verbranden. Zo 
moeten jullie het eten: met je gordel om, je sandalen aan en je staf in de hand, in grote 
haast. Dit is een maaltijd ter ere van de HEER, het pesachmaal. Ik zal die nacht 
rondgaan door Egypte, en Ik zal daar alle eerstgeborenen doden, zowel van de 
mensen als van het vee, en Ik zal alle Egyptische goden een afstraffing geven, want Ik 
ben de HEER. Maar jullie zal Ik voorbijgaan: aan het bloed zal Ik jullie huizen 
herkennen, en door dat merkteken zal de dodelijke plaag waarmee Ik Egypte straf, 
jullie niet treffen. Die dag moet voortaan een gedenkdag zijn, die je moet vieren als een 
feest ter ere van de HEER. Dit voorschrift blijft voor altijd van kracht, alle komende 
generaties moeten die dag vieren. 

 
Stilte 

 

2x 
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Het brood dat ons voor ogen staat 

Zingen: NLB 389: 1, 3 en 4  

 
3.  Uw bloed dat raakt de lippen aan, 
     de deurposten van ons bestaan, 
     de dood gaat aan ons hart voorbij, 
     o Lam van God, U loven wij. 

4.  Gij die een broodhuis voor ons zijt, 
     een wijngaard die het hart verblijd, 
     Heer Jezus, die ons drenkt en voedt, 
     Gijzelf zijt onze overvloed. 

De veroordeling door Pilatus 

Johannes 18: 28–40 (HSV)  
Ze brachten dan Jezus van Kajafas naar het gerechtsgebouw, en het was 's morgens 
vroeg. En zij gingen het gerechtsgebouw niet in, opdat zij niet bezoedeld zouden 
worden, maar het Pascha konden eten. Pilatus dan ging naar buiten, naar hen toe en 
zei: Welke aanklacht brengt u tegen deze Mens in? Zij antwoordden en zeiden tegen 
hem: Als Deze geen misdadiger was, zouden wij Hem niet aan u overgeleverd hebben. 
Pilatus dan zei tegen hen: Neemt u Hem en oordeel Hem volgens uw wet. De Joden 
dan zeiden tegen hem: Het is ons niet geoorloofd iemand te doden. 
Dat gebeurde opdat het woord vervuld zou worden dat Jezus gesproken had, toen Hij 
aanduidde wat voor dood Hij zou sterven. Pilatus dan ging het gerechtsgebouw weer 
in, riep Jezus en zei tegen Hem: Bent U de Koning van de Joden? 
Jezus antwoordde hem: Zegt u dit uit uzelf of hebben anderen het u over Mij gezegd? 
Pilatus antwoordde: Ben ik soms een Jood? Uw eigen volk en de overpriesters hebben 
U aan mij overgeleverd; wat hebt U gedaan? Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet 
van deze wereld. Als Mijn Koninkrijk van deze wereld was, zouden Mijn dienaars 
gestreden hebben, opdat Ik niet aan de Joden overgeleverd zou worden, maar nu is 
Mijn Koninkrijk niet van hier. 
Pilatus dan zei tegen Hem: U bent dus toch een koning? Jezus antwoordde: U zegt dat 
Ik een Koning ben. Hiervoor ben Ik geboren en hiervoor ben Ik in de wereld gekomen: 
om voor de waarheid te getuigen. Iedereen die uit de waarheid is, geeft aan Mijn stem 
gehoor. Pilatus zei tegen Hem: Wat is waarheid? En nadat hij dat gezegd had, ging hij 
opnieuw naar buiten naar de Joden, en zei tegen hen: Ik vind geen schuld in Hem. 
Maar u hebt de gewoonte dat ik op het Pascha iemand voor u loslaat. Wilt u dan dat ik 
de Koning van de Joden voor u loslaat? 
Zij dan schreeuwden allemaal opnieuw: Niet Deze, maar Barabbas! En Barabbas was 
een misdadiger. 
 
Stilte 
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Zie de mens die in zijn lijden 

Zingen: NLB 586: 1, 2, 3 en 4  

  
 2. Weerloos heeft Hij heel zijn leven 
     zich aan anderen gegeven 
     weergaloos is Hij alleen. 
 
 3. Die hem ooit op handen droegen 
     zijn dezelfden die hem sloegen 
     en die vroegen om zijn dood. 
 
 4. Maar nog is zijn hart bewogen 
     om hun blinde onvermogen – 
     stervende pleit hij hen vrij. 

 
Jezus viert het pesachmaal en stelt het Heilig Avondmaal in 

Lucas 22: 7-20 (NBV21) 

De dag van het Ongedesemde brood, waarop het pesachlam geslacht moest worden, 
brak aan. Jezus stuurde Petrus en Johannes op pad met de woorden: ‘Ga voor ons het 
pesachmaal bereiden, zodat we het kunnen eten.’ Ze vroegen hem: ‘Waar wilt U dat 
we het bereiden?’ Hij antwoordde: ‘Let op, wanneer jullie de stad in gegaan zijn, zal 
jullie een man tegemoetkomen die een kruik water draagt. Volg hem naar het huis 
waar hij binnengaat, en zeg tegen de heer van dat huis: “De meester vraagt u: ‘Waar is 
het gastenvertrek waar Ik met mijn leerlingen het pesachmaal kan eten?’” Hij zal jullie 
een grote bovenzaal wijzen die al is ingericht; maak het daar klaar.’ Ze gingen op weg, 
en alles gebeurde zoals Hij gezegd had, en ze bereidden het pesachmaal. 
Toen het tijd was, ging Hij samen met de apostelen aanliggen voor de maaltijd. Hij zei 
tegen hen: ‘Ik heb er hevig naar verlangd dit pesachmaal met jullie te eten voor de tijd 
van mijn lijden aanbreekt. Want Ik zeg jullie: Ik zal geen pesachmaal meer eten totdat 
het zijn vervulling heeft gekregen in het koninkrijk van God.’ Hij nam een beker, sprak 
het dankgebed uit en zei: ‘Neem deze beker en geef hem aan elkaar door. Want Ik zeg 
jullie: vanaf nu zal Ik niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok tot het koninkrijk 
van God gekomen is.’ En Hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, 
deelde het uit en zei: ‘Dit is mijn lichaam, dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit, telkens 
opnieuw, om Mij te gedenken.’ Zo nam Hij na de maaltijd ook de beker, en zei: ‘Deze 
beker, die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond, dat door mijn bloed 
gesloten wordt. 
 
Stilte 
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Ik zeg u dat dit Pascha, nu bereid 

Zingen: WK 51: 1, 2 en 3 (Melodie Psalm 116) 

 

1. De Here sprak, aleer Hij voor ons leed: 
    Het is mijn wil, mijn hartelijk begeren 
    dat Ik met u, die met Mij moogt verkeren 
    de maaltijd houd, mijn tafel staat gereed. 
 
2. Ik zeg u dat dit Pascha, nu bereid, 
    door Mij op aarde niet meer wordt genoten. 
    Eerst wordt vervuld voor al mijn gunstgenoten, 
    Gods Koninkrijk en zijn gerechtigheid. 
 
3. Voorwaar Ik zeg u, dat na deze dis 
    de vrucht des wijnstoks, voor u ingeschonken, 
    op aarde door Mij niet meer wordt gedronken 
    voordat Gods Koninkrijk gekomen is. 
 
Gebed (afsluitend met gezamenlijk Onze Vader) 
 

Uitgeleide tekst: Openbaring 5: 9 (NBV21) 

En ze zetten een nieuw lied in: ‘U verdient het om de boekrol te ontvangen en zijn 
zegels te verbreken. Want U bent geslacht en met uw bloed hebt U voor God mensen 
gekocht uit alle landen en volken, van elke stam en taal.’ 

O, Heer mijn God 

Slotlied (staande) Opw. 407 

1. O, Heer mijn God,  
    wanneer ik in verwondering  
    de wereld zie  
    die U hebt voortgebracht.  
    Het sterrenlicht,  
    het rollen van de donder,  
    heel dit heelal,  
    dat vol is van uw kracht.  
 
    Refrein: 
    Dan zingt mijn ziel   
    tot U, o Heer mijn God:   
    hoe groot zijt Gij,  
    hoe groot zijt Gij!   
 

2. Als ik bedenk,  
    dat Jezus zonder klagen  
    tot in de dood  
    gegaan is als een Lam,  
    sta ik verbaasd,  
    dat Hij mijn schuld wou dragen  
    en aan het kruis mijn zonde op zich nam. 
    (Refrein) 
 
3. Als Christus komt  
    met majesteit en luister,  
    brengt Hij mij thuis,  
    hoe heerlijk zal dat zijn.  
    Dan zal ik vol aanbidding  
    voor Hem buigen  
    en zingt mijn ziel:  
    o Heer, hoe groot zijt Gij! 
    (Refrein) 

  

 

(we gaan zitten) 
 

Stilte 
 

We verlaten op aanwijzing in stilte de kerk  

2x 
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Woensdag 5 april 2023 
Nieuw Leven  

 
We komen in stilte de kerk binnen 
 
Inleidend orgelspel 
 
Bemoediging en groet (voor tekst zie blz. 4) 
 
Aanvangstekst: Johannes 1: 29b (HSV) 

Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt! 
Lam van God 

Aanvangslied: Agnus Dei van Sela  
 

Lam van God, Lam van God,                  
dat de zonde der wereld draagt.             
Heer, ontferm, Heer ontferm U over ons. 
Heer ontferm U over ons.                        

Lam van God, Lam van God, 
dat de zonde der wereld draagt. 
Heer, geef vrede, Heer geef vrede overal. 
Heer geef vrede overal. 
 

vervolgde zijn weg vol vreugde 

Handelingen 8: 26-39 (NBV21) 

Een engel van de Heer zei tegen Filippus: ‘Ga tegen de middag naar de verlaten weg 
van Jeruzalem naar Gaza.’ Filippus deed wat hem gezegd werd en ging naar die weg 
toe. Net op dat moment was daar een Ethiopiër, een eunuch, een hoge ambtenaar van 
de kandake, de koningin van Ethiopië, die belast was met het beheer van haar 
schatkist. Hij was in Jeruzalem geweest om daar God te aanbidden en zat nu op de 
terugweg in zijn reiswagen de profeet Jesaja te lezen. 
De Geest zei tegen Filippus: ‘Ga naar die man daar in de wagen.’Filippus haastte zich 
naar hem toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen, waarop hij vroeg: ‘Begrijpt u ook 
wat u leest?’ De Ethiopiër antwoordde: ‘Hoe zou dat kunnen als niemand mij uitleg 
geeft?’ Hij nodigde Filippus uit om in te stappen en bij hem te komen zitten. 
Dit was het schriftgedeelte dat hij las: ‘Als een schaap werd Hij naar de slacht geleid; 
als een lam dat stil is bij zijn scheerder deed Hij zijn mond niet open. Hij werd 
vernederd en Hem werd geen recht gedaan, wie zal van zijn nakomelingen verhalen? 
Want op aarde leeft Hij niet meer.’ 
De eunuch vroeg aan Filippus: ‘Kunt u me zeggen over wie de profeet het heeft? Over 
zichzelf of over een ander?’  
Daarop begon Filippus met hem te spreken over het evangelie van Jezus, waarbij hij 
deze schrifttekst als uitgangspunt nam.  
Onderweg kwamen ze bij een plaats waar water was, en de eunuch zei: ‘Kijk, water! 
Waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden?  
Hij liet de wagen stilhouden en beiden liepen het water in, zowel Filippus als de 
eunuch, waarna Filippus hem doopte.  
Toen ze uit het water kwamen, greep de Geest van de Heer Filippus en nam hem mee, 
en de eunuch zag hem niet meer, maar vervolgde zijn weg vol vreugde. 
 
 
Stilte 

2x 
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Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht! 

Zingen: NLB 834: 1, 2 en 3 
 

 
2. Schep, God, een nieuwe geest in mij, 
    een geest van licht, zo klaar als Gij; 
    dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
    en ga de weg die U behaagt. 
 
3. Wees Gij de zon van mijn bestaan, 
    dan kan ik veilig verder gaan, 
    tot ik U zie, o eeuwig Licht, 
    van aangezicht tot aangezicht. 

Zie, de Mens! Zie, uw Koning! 

Johannes 19: 1-16 (HSV) 

Toen nam Pilatus dan Jezus en geselde Hem. 
En de soldaten vlochten een kroon van dorens en zetten die op Zijn hoofd, en zij 
deden Hem een purperen bovenkleed om, en zeiden: Gegroet, Koning van de Joden! 
En zij gaven Hem slagen in het gezicht. 
Pilatus dan kwam weer naar buiten en zei tegen hen: Zie, ik breng Hem tot u naar 
buiten, opdat u weet dat ik geen schuld in Hem vind. 
Jezus dan kwam naar buiten met de doornenkroon op en het purperen bovenkleed 
aan. En Pilatus zei tegen hen: Zie, de Mens! 
Toen dan de overpriesters en de dienaars Hem zagen, schreeuwden zij: Kruisig Hem, 
Kruisig Hem! Pilatus zei tegen hen: Neemt u Hem en kruisig Hem, want ik vind in Hem 
geen schuld. 
De Joden antwoordden hem: Wij hebben een wet en volgens onze wet moet Hij 
sterven, want Hij heeft Zichzelf Gods Zoon gemaakt. 
Toen Pilatus dan deze woorden hoorde, werd hij nog meer bevreesd, en hij ging 
opnieuw het gerechtsgebouw in en zei tegen Jezus: Waar komt U vandaan? Maar 
Jezus gaf hem geen antwoord. Pilatus dan zei tegen Hem: Spreekt U niet tot mij? 
Weet U niet dat ik macht heb U te kruisigen, en macht heb U los te laten? 
Jezus antwoordde: U zou geen enkele macht tegen Mij hebben, als het u niet van 
boven gegeven was; daarom heeft hij die Mij aan u overgeleverd heeft, een grotere 
zonde dan u. 
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Van toen af probeerde Pilatus Hem los te laten, maar de Joden schreeuwden: Als u 
Deze loslaat, bent u niet de vriend van de keizer; iedereen die zichzelf koning maakt, 
verzet zich tegen de keizer. 
Toen Pilatus dan deze woorden gehoord had, bracht hij Jezus naar buiten en ging op 
de rechterstoel zitten, op de plaats die Lithostrotos genoemd wordt, en in het 
Hebreeuws Gabbatha. 
En het was de voorbereiding van het Pascha, ongeveer het zesde uur; en hij zei tegen 
de Joden: Zie, uw Koning! Maar zij schreeuwden: Weg met Hem, weg met Hem, 
kruisig Hem! Pilatus zei tegen hen: Moet ik uw Koning kruisigen? De overpriesters 
antwoordden: Wij hebben geen koning dan de keizer. 
Toen leverde hij Hem dan aan hen over om gekruisigd te worden. En zij namen Jezus 
mee en leidden Hem weg. 
 
Stilte 

 Wij zien het, maar doorgronden 't niet 

Zingen: Psalm 118: 8 en 9 (NB) 
 

8. De steen, dien door de tempelbouwers 
    veracht'lijk was een plaats ontzegd, 
    werd tot verbazing der beschouwers 
    ten hoeksteen door God zelf gelegd. 
    Dit werk is door Gods alvermogen, 
    door 's Heren hand alleen geschied. 
    Het is een wonder in onz' ogen. 
    Wij zien het, maar doorgronden 't niet. 
 

9. Dit is de dag, die God deed rijzen, 
    Juicht nu met ons en weest verblijd. 
    O God, geef thans uw gunstbewijzen, 
    geef thans het heil door ons verbeid. 
    Gezegend zij de grote koning 
    die tot ons komt in 's Heren naam. 
    Wij zeeg'nen u uit 's Heren woning, 
    wij zegenen u al tezaam. 

Leid een leven dat in alle opzichten heilig is 

1 Petrus 1: 13-25 (NBV21) 

Laat uw geest daarom voortdurend paraat zijn, wees waakzaam en vestig al uw hoop 
op de genade die u ontvangen zult wanneer Jezus Christus zich openbaart. Wees als 
gehoorzame kinderen en geef niet opnieuw toe aan de begeerten waardoor u vroeger, 
toen u nog onwetend was, werd beheerst. Leid een leven dat in alle opzichten heilig is, 
zoals Hij die u geroepen heeft heilig is. Er staat immers geschreven: ‘Wees heilig, want 
Ik ben heilig.’ En als u Hem Vader noemt die iedereen naar zijn daden beoordeelt, 
zonder aanzien des persoons, heb dan ook ontzag voor Hem tijdens uw leven als 
vreemdeling. U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent 
vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geërfd, maar met het 
kostbare bloed van Christus, als dat van een lam zonder smet of gebrek. Al voor de 
grondvesting van de wereld is Hij door God uitgekozen, en nu, aan het einde van de 
tijd, is Hij verschenen omwille van u. Door Hem gelooft u in God, die Hem uit de dood 
heeft opgewekt en Hem laat delen in zijn luister, zodat uw geloof en hoop op God 
gericht zijn. Nu u gehoorzaam bent aan de waarheid, is uw hart gelouterd en kunt u 
oprecht van uw broeders en zusters houden; heb elkaar dan ook onvoorwaardelijk lief, 
met een zuiver hart, als mensen die opnieuw zijn geboren, niet uit vergankelijk maar uit 
onvergankelijk zaad, door Gods levende woord, dat voor altijd standhoudt. De mens is 
als gras en zijn schoonheid als een bloem in het veld: het gras verdort en de bloem valt 
af, maar het woord van de Heer houdt eeuwig stand.’ Dit woord is het evangelie dat u 
verkondigd is. 
 
Stilte 
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Zingen: NLB 838: 1, 2 en 4     O grote God die liefde zijt, 

 

 
 

 2. Maak ons volbrengers van dat woord, 
     getuigen van uw vrede, 
     dan gaat wie aarzelt met ons voort, 
     wie afdwaalt met ons mede. 
     Laat ons getrouw de weg begaan 
     tot allen die ons verre staan 
     en laat ons zonder vrezen 
     de minste willen wezen. 
 
 4. Wij danken U, o liefde groot, 
     dat Christus is gekomen. 
     Wij hebben in zijn stervensnood 
     uw diepste woord vernomen. 
     Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht 
     en het wordt overal volbracht 
     waar liefde wordt gegeven, 
     wij uit uw liefde leven. 
 
Gebed (afsluitend met gezamenlijk Onze Vader) 
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Uitgeleide tekst: Openbaring 5: 9 (NBV21) 

En ze zetten een nieuw lied in: ‘U verdient het om de boekrol te ontvangen en zijn 
zegels te verbreken. Want U bent geslacht en met uw bloed hebt U voor God mensen 
gekocht uit alle landen en volken, van elke stam en taal.’ 

 
O, Heer mijn God 

Slotlied (staande) Opw. 407 
 

1. O, Heer mijn God,  
    wanneer ik in verwondering  
    de wereld zie  
    die U hebt voortgebracht.  
    Het sterrenlicht,  
    het rollen van de donder,  
    heel dit heelal,  
    dat vol is van uw kracht.  
 
    Refrein: 
    Dan zingt mijn ziel   
    tot U, o Heer mijn God:   
    hoe groot zijt Gij,  
    hoe groot zijt Gij!   
 

2. Als ik bedenk,  
    dat Jezus zonder klagen  
    tot in de dood  
    gegaan is als een Lam,  
    sta ik verbaasd,  
    dat Hij mijn schuld wou dragen  
    en aan het kruis mijn zonde op zich nam. 
 
    (Refrein) 
 
3. Als Christus komt  
    met majesteit en luister,  
    brengt Hij mij thuis,  
    hoe heerlijk zal dat zijn.  
    Dan zal ik vol aanbidding  
    voor Hem buigen  
    en zingt mijn ziel:  
    o Heer, hoe groot zijt Gij! 
 
    (Refrein) 

 
 
 
(we gaan zitten) 
 

Stilte 
 

We verlaten op aanwijzing in stilte de kerk  

2x 
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Donderdag 6 april 2023 
Overwinning 

 
We komen in stilte de kerk binnen 
 
Inleidend orgelspel 
 
Bemoediging en groet (voor tekst zie blz. 4) 
 
Aanvangstekst: Johannes 1: 29b (HSV) 

Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt! 
Lam van God 

Aanvangslied: Agnus Dei van Sela  

Lam van God, Lam van God,                  
dat de zonde der wereld draagt.             
Heer, ontferm, Heer ontferm U over ons. 
Heer ontferm U over ons.                        

Lam van God, Lam van God, 
dat de zonde der wereld draagt. 
Heer, geef vrede, Heer geef vrede overal. 
Heer geef vrede overal. 
 

De redding komt van onze God, die op de troon zit, en van het lam! 

Openbaring 7: 9-17 (NBV21) 

Hierna zag ik dit: een onafzienbare menigte, die niemand tellen kon, uit alle landen en 
volken, van elke stam en taal. In het wit gekleed en met palmtakken in hun hand 
stonden ze voor de troon en voor het lam. Luid riepen ze: ‘De redding komt van onze 
God, die op de troon zit, en van het lam!’ Alle engelen stonden om de troon en de 
oudsten en de vier wezens heen. Ze wierpen zich neer voor de troon en aanbaden 
God met de woorden: ‘Amen! Lof, majesteit en wijsheid, dank en eer en macht en 
kracht komen onze God toe, tot in eeuwigheid. Amen.’ Een van de oudsten sprak mij 
aan: ‘Wie zijn dat daar in het wit, en waar komen ze vandaan?’ Ik antwoordde: ‘U weet 
het zelf, heer.’ Hij zei tegen me: ‘Dat zijn degenen die de grote verdrukking hebben 
doorstaan. Ze hebben hun kleren witgewassen met het bloed van het lam. Daarom 
staan ze voor Gods troon en zijn ze dag en nacht in zijn tempel om Hem te vereren. En 
Hij die op de troon zit zal bij hen wonen. Dan zullen ze geen honger meer lijden en 
geen dorst, de zon zal hen niet meer steken, de hitte hen niet bevangen. Want het lam 
midden voor de troon zal hen hoeden, hen naar de waterbronnen van het leven 
brengen. En God zal alle tranen uit hun hun ogen wissen.’ 
 
Stilte 
 
Zingen: WK 93: 1, 2 en 3      lofzingend voor de troon 

 

 

 2x 
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2. Zij hebben hun gewaden 
    gewassen in het bloed: 
    het lam heeft in genade 
    voor hen de schuld geboet! 
    Hun lied klinkt hoog van toon, 
    want dag en nacht vereren 
    zij God, de Heer der heren, 
    lofzingend voor de troon. 

3. Gods tent zal bij hen wezen, 
    Hij zelf: de Vredevorst. 
    Daar zal geen hitte wezen, 
    geen honger en geen dorst; 
    daar zal met stok en staf 
    het Lam de schapen weiden, 
    naar water hen geleiden – 
    hun tranen wist Hij af. 

 
De kruisiging 

Johannes 19: 17-30 (HSV) 

En terwijl Hij Zijn kruis droeg, ging Hij de stad uit naar de plaats die Schedelplaats 
genoemd wordt en in het Hebreeuws Golgotha. Daar kruisigden zij Hem en met Hem 
twee anderen, aan elke kant één, en Jezus in het midden. 
En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis; en er was geschreven: 
JEZUS DE NAZARENER, DE KONING VAN DE JODEN. 
Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruisigd 
werd, was dicht bij de stad; en het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en 
in het Latijn. De overpriesters van de Joden dan zeiden tegen Pilatus: Schrijf niet: De 
Koning van de Joden, maar dat Hij gezegd heeft: Ik ben de Koning van de Joden. 
Pilatus antwoordde: Wat ik geschreven heb, heb ik geschreven. 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. 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. 
En bij het kruis van Jezus stonden Zijn moeder, de zuster van Zijn moeder, en Maria, 
de vrouw van Klopas, en Maria Magdalena. 
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. 
Daarna zei Hij tegen de discipel: Zie, uw moeder. En vanaf dat moment nam de 
discipel haar in zijn huis. Hierna zei Jezus, omdat Hij wist dat nu alles volbracht was, 
opdat het Schriftwoord vervuld zou worden: Ik heb dorst!  



21 

Er stond dan een kruik vol zure wijn en ze vulden een spons met zure wijn, 
omwikkelden die met hysop en brachten die aan Zijn mond. Toen Jezus dan de zure 
wijn genomen had, zei Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest. 
 
Stilte 
 
Zingen: Opw. 751: 1, 2 en 4      Ik zie het kruis 

1. 
Ik zie het kruis van mijn Verlosser. 
Ik zie het kruis waaraan Hij stierf. 
Daar aan het kruis droeg Hij mijn zonden. 
Stierf Hij mijn dood, kocht Hij mijn ziel. 
2. 
Ik zie het kruis van mijn Bevrijder. 
Ik zie het kruis van Golgotha. 
Die diepe pijn, de weg van lijden. 
Die weg is Hij voor mij gegaan. 
 
Halleluja! Ik prijs U, Jezus. 
Ontvang mijn lof, ontvang mijn liefde. 
Halleluja, ik geef mijn leven. 
U heeft mijn hart, U heeft mijn ziel. 
 

4. 
Ik zie het graf van de Messias. 
Daar in dat graf is Hij gegaan. 
Maar zie, dat graf is nu verlaten. 
De Mensenzoon is opgestaan! 
 
Halleluja! Ik prijs U, Jezus. 
Ontvang mijn lof, ontvang mijn liefde. 
Halleluja, ik geef mijn leven. 
U heeft mijn hart, U heeft mijn ziel. 

Openbaring 19: 6-10 (NBV21)      de bruiloft van het lam is gekomen 

Toen hoorde ik iets als een stem van een grote menigte, van geweldige watermassa’s 
en van krachtige donderslagen zeggen: ‘Halleluja! De Heer, onze God, de Almachtige, 
heeft het koningschap op zich genomen. Laten we blij zijn en jubelen, laten we Hem de 
eer geven! Want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn bruid staat klaar. Zij mag 
zich kleden in zuiver, stralend linnen.’ Want dit linnen staat voor al het goede dat 
gedaan is door de heiligen. 
Toen zei hij tegen mij: ‘Schrijf op: “Gelukkig zijn zij die voor het bruiloftsmaal van het 
lam zijn uitgenodigd.”’ En hij vervolgde: ‘Wat God hier zegt, is betrouwbaar.’ Ik wierp 
me aan zijn voeten neer om hem te aanbidden, maar hij zei: ‘Doe dat niet! Ik ben een 
dienaar zoals jij en zoals je broeders en zusters die van Jezus getuigen. Je moet God 
aanbidden.’ Want getuigen van Jezus is profeteren. 
 
Openbaring 22: 1-5 (NBV21)       De troon van God en van het lam 

Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en 
ontsprong aan de troon van God en van het lam en stroomde dwars door de stad. Aan 
weerskanten van de rivier stond een levensboom, die twaalf vruchten gaf, elke maand 
zijn eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de volken genezing. Er zal niets 
meer zijn waarop nog een vloek rust. De troon van God en van het lam zal daar in de 
stad staan. Zijn dienaren zullen Hem vereren en Hem met eigen ogen zien, en zijn 
naam staat op hun voorhoofd. Het zal er geen nacht meer zijn en het licht van een 
lamp of het licht van de zon hebben ze niet nodig, want God, de Heer, zal hun licht zijn. 
En zij zullen als koningen heersen tot in eeuwigheid. 
 
Stilte 
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Zingen: Opw. 818: 1 en 2      Op die dag 

Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Jezus 
Eenmaal heelt U iedere wond 
Heel de oude wereld verdwijnt 
De pijn voorbij 
Eenmaal maakt U alles volmaakt, Jezus 
Eenmaal zal het duidelijk zijn 
Alle zorg en wanhoop verdwijnt 
De angst voorbij 
 
Op die dag, in de hemel 
Wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn 
Dan zijn wij bij Jezus 
En klinkt het overwinningslied 

Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus 
Kan genade heerlijker zijn 
En U maakt ons anders en nieuw 
Op die dag 
Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Jezus 
Eenmaal is het vechten voorbij 
Dan zien we Uw macht en Uw pracht 
Op die dag 
 
Op die dag, in de hemel 
Wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn 
Dan zijn wij bij Jezus 
En klinkt het overwinningslied ) 2x 

Gebed (afsluitend met gezamenlijk Onze Vader) 
 

Uitgeleide tekst: Openbaring 5: 9 en 12 (NBV21) 

En ze zetten een nieuw lied in: ‘U verdient het om de boekrol te ontvangen en zijn 
zegels te verbreken. Want U bent geslacht en met uw bloed hebt U voor God mensen 
gekocht uit alle landen en volken, van elke stam en taal.’ 
Met luide stem riepen ze: ‘Het lam dat geslacht is, komt alle macht, rijkdom en wijsheid 
toe, en alle kracht, eer, lof en dank.’ 
 
Zingen (staande)  Sela – Maranatha 

Wanneer komt de dag? Wanneer, o God, 
zal de nacht voorgoed ten einde zijn? 
Komt de tijd dat alles anders wordt, 
er geen tranen en geen rouw meer zijn? 
  
Iedereen zal zien hoe Jezus komt 
op de wolken met bazuingeschal. 
Vol van luister, stralend als de zon; 
Heer, hoe lang nog voor U komen zal? 
 
Refrein: 
Heel mijn hart juicht als ik U ontmoet! 
Wat een vreugde dat U bij mij blijft, 
voorgoed. 
Dan kniel ik neer, 
voor U mijn Heer. 
Jezus, wacht toch niet langer, kom! 
 
 

Heer, wij zien met groot verlangen uit 
naar het eeuwig koninkrijk van God. 
Waar uw kerk zal stralen als uw bruid; 
met haar bruidegom verenigd wordt.  
 
Refrein 
 
Hef je handen op en kijk omhoog. 
Prijs de Heer, aanbid hem met ontzag, 
met een brandend hart vervuld van hoop. 
Jezus komt. Er is een nieuwe dag! 
  
Refrein 
 
Niets is beter dan bij U te zijn. 
Wat een vreugde om te leven zonder pijn. 
Dan kniel ik neer, 
voor U mijn Heer. 
Jezus, wacht toch niet langer, kom! 
Jezus, wacht toch niet langer, kom! 

 
(we gaan zitten) 
 
Stilte 

 
 

We verlaten op aanwijzing in stilte de kerk 
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In de christelijke symboliek is het Lam Gods Christus, Die de zonden van de wereld 
draagt (offer). Hier afgebeeld met een stralenkrans en kruis. 
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Wij nodigen u uit voor de kerkdiensten in Huizen: 
 

Hervormde Gemeente Huizen  
Goede Vrijdag: aanvang 19.45 uur 

      Meentkerk, Zenderkerk, Oude en Nieuwe Kerk, De Brug 
1

ste
 Paasdag: aanvang 9.30 uur 

      Meentkerk, Zenderkerk, Oude en Nieuwe Kerk,  
1

ste
 Paasdag: aanvang 10.30 uur:  

      De Brug (In Vituskerk, Hooghuizenweg 36)  
1

ste
 Paasdag: aanvang 17.00 uur 

      Meentkerk  
1

ste
 Paasdag: aanvang 18.30 uur:  

      Oude Kerk 
2

de
 Paasdag: aanvang 9.30 uur: Oude Kerk, 

      aanvang 10.00 uur: Meentkerk Kinderpaasdienst 
 

   Christelijke Gereformeerde Kerk Huizen 
   kerkgebouw Bakboord / Gemeenlandslaan 
   Goede Vrijdag: aanvang 19.30 uur (met en bij de CGK) 

1
ste

 Paasdag: aanvang   9.30 uur  

                   aanvang 17.00 uur (met en bij de GKv) 
   2

de
 Paasdag: geen dienst  

 
 

Protestantse Gemeente Huizen 
wijkgemeente Goede Herderkerk / Oosterlichtkerk  
    Piersonlaan 2 / Huizermaatweg 298 

 Goede Vrijdag: aanvang 19.30 uur (Dienst in OLK) 

 1
ste

 Paasdag: aanvang 10.00 uur (Dienst in GHK) 

 
 

 

 

 
Protestantse Gemeente Huizen wijkgemeente Kruiskerk 
Jac. van Wassenaerstraat 1 
Goede Vrijdag: aanvang 19.30 uur 
1

ste
 Paasdag:    aanvang 10.00 uur 

 

 Gereformeerde Kerk vrijgemaakt 
 kerkgebouw Ichthuskerk, Kortenaerstraat 5 

 Goede Vrijdag: aanvang 19.30 uur (met en bij de CGK) 
 1

ste
 Paasdag:      aanvang 9.30 uur 

                             aanvang 17.00 uur (met en bij de GKv) 
 

 

  Baptistengemeente Het Gooi in samenwerking met      
Christengemeente Huizen 

  Kerkgebouw De Plecht, Plecht 1 
  Goede Vrijdag:   aanvang 19.30 uur 

       1
ste

 Paasdag:       aanvang 10.00 uur 


