
We zingen staande Lied 538: 1 en 4a
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.

Een mens te zijn op aarde, in deze wereldtijd,
dat is de Geest aanvaarden, die naar het Leven leidt.

We zingen Lied 561: 4 en 239: 7
O Liefde uit de eeuwigheid
die met ons Mens geworden zijt,
wij bidden, laat ons niet alleen,
in al het duister om ons heen.

O Vader, dat Uw Liefd’ ons blijk’,
o Zoon, maak ons Uw Beeld gelijk,
o Geest, zend Uwe Troost ons neer,
Drie-enig God, U zij al d’eer!

We zingen Lied 835: 1a-2b
Jezus, ga ons voor
deze wereld door
en U volgend op Uw schreden
gaan wij moedig met U mede.
Waar Gij voor ons trad,
is het rechte pad.
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Samenzang Lied 556: 1 en 2
Alles wat over ons geschreven is,
gaat Gij volbrengen, deze laatste dagen,
alle geboden worden thans voldragen,
alle beproeving van de wildernis.

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.

Samenzang NLB 561: 5 en 239: 6 
Geef dat ook wij, o Heer, U niet
verlaten in Uw diep verdriet,
maar bij U zijn in al de pijn
waarmee de mensen mensen zijn.

Zie Heer hoe wij gevangen zijn
in onze moeiten, onze pijn,
sta in het duister ons terzij’,
troost onze ziel en maak ons vrij.

Samenzang Lied 381: 1
Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet,
Wil mij vergeven wat ik U misdeed;
verwerp mij niet, die op Uw vrijspraak wacht,
maar troost mij met Uw woord: ‘Het is volbracht!’ 

Samenzang Lied 587: 3
Hemelse Koning, door God uitgekozen,
Waarom staat U terecht als goddeloze?
U hebt geen schuld, de waarheid is geschonden.
U draagt mijn zonden.

Samenzang Lied 587: 4 en 2
Hier is God zelf, ontdaan van alle Glorie,  
De Mens die uit de Hemel is geboren.
Ik ben de gesel die Hem openhaalde. 
Ik laat Hem vallen.
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Eén Mens moet sterven, om een volk te redden.
Door Uw gehoorzaam lijden kan ik verder,
warm ik mij aan Uw liefde die niet loochent. 
Open mijn ogen. 

Samenzang Lied 558: 6
Om het zwijgen, het geduld, waarmee Gij de wet vervuld,
als men vrucht’loos zoekt naar schuld, Kyrie eleison.

Samenzang Lied 182
Jezus, Heilig door Uw lijden, door Uw niet te delen pijn,
die Gij droeg zonder te strijden, zonder ooit ontrouw te zijn. 
Opdat wij door U verheven, als verlosten zouden leven.
Man van smarten, spot en hoon, pleit voor mij, o Vaders Zoon.

Samenzang LvGemeentezang 208: 2
Houd Gij mij in Uw hoede, Gij die Uw schapen telt.
O Bron van al het Goede, waaruit mijn leven welt.
Gij die mijn ziel wilt laven met liefelijke spijs,
Gij overstelpt met gaven, tot in het paradijs.

Wij zingen NLB 838: 1 en 4/Lied 481
O grote God die liefde zijt, 
o Vader van ons leven, 
vervul ons hart, dat wij altijd 
ons aan Uw liefde geven. 
Laat ons het zout der aarde zijn, 
het licht der wereld, klaar en rein. 
Laat ons Uw woord bewaren, 
Uw waarheid openbaren.  

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.
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