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Passion Lessons and Chorales

Vandaag is het de vijfde zondag van de ‘Veertigdagentijd’. De 
veertigdagentijd is van oudsher een tijd van inkeer en verstilling, een 
tijd van omkeer naar God. In deze periode ‘op weg van Aswoensdag 
naar het feest van Pasen’ proberen we ons bewust te richten op onze 
levende Heer en gedenken we de grote daden van God in Christus. 
Het geloof in Jezus’ dood en opstanding is voor ons van levensbelang.

We luisteren het lijdensevangelie zoals dat in Johannes 12, 18 en 19
tot  ons  komt,  omlijst  met  koorwerken uit  St  John Passion  van Bob
Chilcott  en koralen en korte roepkoren uit  J.S. Bachs Johannes-  en
Mattheus Passion. Door het zingen van en het luisteren naar op deze
Bijbelgedeelten betrekking hebbende liederen, beamen we de daarin
vervatte troostrijke Boodschap. Zo kan het lijdensevangelie van onze
Here Jezus Christus steeds op nieuw voor ons gaan leven.

We volgen de orde van dienst zonder nadere aankondiging. De dienst 
heeft het karakter van een wake bij het kruis. Samen willen we 
luisteren, zingen en groeien in de verbondenheid met de gekruisigde 
en opgestane Heer.

Voorganger: ds. H. Evers

Muzikale omlijsting:
Het Kamper Vocaal Ensemble ‘Kavóca’ 
o.l.v. Luthine Postuma

Pianist: Jurjan Lipke
Organist: Gert Hendriks

* De lezingen komen uit: NBG, NBV en NBV’21
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Orgelspel

Binnenkomst van de kerkenraad en mededelingen

Voorbereiding en stilte
* Opdat een ieder zich in alle rust op deze dienst kan afstemmen,  
   vragen we u stil te zijn. 

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.

Stil gebed, votum en groet

Inleiding ‘Oneindige Liefde’ (Inleiding input (voel je vrij) vooruit blikkend op de 
nog komende lezingen: Johannes 12 en Johannes 17) 
(Joh. 12: 42-47 (het raadsel van ongeloof))  Toch waren er ook veel leiders die
wel in Hem geloofden, maar vanwege de farizeeën kwamen ze daar niet 
openlijk voor uit, omdat ze niet uit de synagoge gezet wilden worden. 43  Ze 
stelden meer prijs op de eer van mensen dan op de eer van God.
44  Jezus had luid en duidelijk gezegd: ‘Wie in Mij gelooft, gelooft niet in Mij, 
maar in Hem die Mij gezonden heeft, 45  en wie Mij ziet, ziet Hem die Mij 
gezonden heeft. 46  Ik ben het licht dat naar de wereld is gekomen, opdat 
iedereen die in Mij gelooft niet langer in de duisternis blijft. 47  Als iemand mijn
woorden hoort maar ze niet bewaart, zal Ik niet over hem oordelen. Ik ben 
immers niet gekomen om over de wereld te oordelen, maar om de wereld
te redden. 
(Joh. 17: 1-2, 20-21 en 26 (Jezus’ gebeden)) Jezus sloeg Zijn ogen op naar 
de Hemel en zei: Vader, het uur is gekomen, verheerlijk Uw Zoon, opdat ook 
Uw Zoon U verheerlijkt, zoals U Hem macht gegeven hebt over alle vlees, 
opdat Hij eeuwig leven geeft aan allen die U Hem gegeven hebt. En dit ís 
het eeuwige leven, dat zij U kennen, de Enige waarachtige God en Jezus 
Christus, die U gezonden hebt. 
(20) Ik bid niet alleen voor hèn, maar voor állen die door hun 
verkondiging in Mij geloven. Laat hen allen één zijn Vader. Zoals U in Mij 
bent en Ik in U, laat hen zo ook in Ons zijn, opdat de wereld gelooft dat U mij 
hebt gezonden. (26) Ik heb hun Uw Naam bekend gemaakt en dat zal ik 
blijven doen, zodat de liefde waarmee U Mij liefhad, in hèn zal zijn 
en Ik in hen.
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Uitlopend op:
Johannes 3: 16 en 17
Want God had de wereld zó lief, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat 
iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God 
heeft Zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te 
vellen, maar om de wereld door Hem te redden. 

We zingen Lied 561: 4 en 239: 7 (inleiding op gebed) (beide melodie: 239)
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!

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Thema: 19 maart 2023
5 e kruiswoord: “, 5e kruiswoord: “Ik heb dorst”. Johannes 19: 28 

Kinderen komen naar voren

“Hoe kan Hij zeggen dat Hij uit de hemel komt?”

Kinder-Paas-project: Wie is Jezus?
1. het Bijbelgedeelte:  Ik ben het hemelse brood dat leven geeft. 

Iedereen die van dat brood eet, zal eeuwig leven!

Het brood dat Ik zal uitdelen, is mijn eigen lichaam. Ik zal sterven om de 
mensen het leven te geven. Johannes 6:51

2. We bekijken met de kinderen het kerkraam: het vierde venster. Deze
zondag zien we het brood uit de hemel waar Jezus zichzelf mee 
vergelijkt: zoals we door brood leven ontvangen, zo ontvangen we 
door Jezus eeuwig leven.

3. We zingen het projectlied.
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Drop, drop, slow tears - B. Chilcott (b. 1955) 
(St John Passion)(Jezus’ voetwassing met nardusolie door Maria van Bethanië)

Drop, drop, slow tears, Tranen, val één voor één neer
and bathe those beauteous feeten was die mooie voeten
which brought from Heaven die hemels nieuws ons brachten,
the news and Prince of Peace. en de Vredevorst.

Cease not, wet eyes, Blijf smeken, tranen,
His mercies to entreat; om Zijn genade.
To cry for vengeance Huilen om wraak komt
sin doth never cease. altijd van het kwade.

In your deep floods Dompel al mijn fouten en schroom
drown all my faults and fears; in mijn tranendal;
nor let His eye opdat Hij mijn zonden niet ziet,
see sin, but through my tears. dan door mijn tranen.  

START LEZINGEN en Koralen
Johannes 12: 1-11 (Jezus’ voetzalving met nardusolie door Maria van Bethanië)
Zes dagen voor Pesach ging Jezus naar Bethanië, waar Lazarus woonde, die 
Hij uit de dood had opgewekt. 2  Daar hield men ter ere van Hem een maaltijd;
Marta bediende en Lazarus was een van de mensen die met Hem aanlagen. 
3  Maria nam een kruikje vol kostbare, zuivere nardusolie, zalfde 
daarmee de voeten van Jezus en droogde ze af met haar haar. De geur 
van de olie trok door het hele huis. 4 Judas Iskariot, een van de leerlingen, 
degene die Hem zou uitleveren, vroeg: 5 ‘Waarom is die olie niet voor 
driehonderd denarie verkocht om het geld aan de armen te geven?’ 6  Dat zei 
hij niet omdat hij zich om de armen bekommerde – hij was een dief: hij 
beheerde de kas en stal eruit. 7 Maar Jezus zei: ‘Laat haar, ze doet dit voor 
de dag van mijn begrafenis; 8  de armen zijn immers altijd bij jullie, maar Ik 
niet.’
9 Veel Joden hadden gehoord dat Jezus daar was en gingen naar Hem toe, 
niet alleen om Hemzelf, maar ook om Lazarus te zien, die Hij uit de dood had 
opgewekt. 10 De hogepriesters beraamden intussen een plan om ook Lazarus
te doden, 11  omdat hij er de oorzaak van was dat veel Joden naar Jezus 
gingen en in Hem geloofden.

Christ, my Beloved - B. Chilcott (b. 1955) (solo Lucie Tromp)

* Toelichting: 
Lied van de moeder van Jezus (naar Hooglied 2: 16-17 King James Version). 
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Jezus’ moeder, Maria, overdenkt in dit lied haar diep verdriet en rouw,
gezien vanuit haar perspectief van oneindige moederliefde.
Hier herinnert zij zich haar Zoon als Herder in betere dagen. 
Dit rustgevende pastorale beeld wordt naar het einde al weggevaagd 
door ‘wrange’ koor harmonieën, als vooraankondiging van de overgang 
naar de realiteit van het moment van Jezus’ gevangenneming 
en Pilates’ rechtspraak, uitmondend op het roepkoor van de menigte: 
‘Nicht diesen, sondern Barabam!’, zoals in Bachs’ Johannes Passion.

Christ, my Beloved, which still doth feed      Christus, mijn geliefde Zoon 
among the flowers, having delight                weidt nog vol vreugde
among His faithful lilies.             tussen Zijn betrouwbare lelies.
Doth take great care for me indeed       Hij heeft grote Liefde voor mij
and I again with all my might       en ik zal met grote inzet
will do what so His will is.       doen wat Zijn wil is.

My Love in me and I in Him,      Mijn Liefste in mij en ik in Hem
conjoined by love, will still abide                  samengevoegd door Liefde
among the faithful lilies.      tussen de betrouwbare lelies.
Till day do break, and truth do dim      Tot de realiteit doorbreekt
all shadows dark and cause them slide,      en donkere schaduwen werpt
according as His will is.                                in overeenstemming met Zijn wil.
Christ, my Beloved.      Christus, mijn geliefde Zoon.

Joh. 17: 1-2, 20-21 en 26 (Jezus’ gebeden) 
Jezus sloeg Zijn ogen op naar de Hemel en zei: Vader, het uur is gekomen, 
verheerlijk Uw Zoon, opdat ook Uw Zoon U verheerlijkt, zoals U Hem macht 
gegeven hebt over alle mensen, opdat Hij eeuwig leven geeft aan allen die U 
Hem gegeven hebt. En dit ís het eeuwige leven: dat zij U kennen, 
de Enige waarachtige God en Jezus Christus, die U gezonden hebt. 
(20) Ik bid niet alleen voor hèn, maar voor állen die door hun 
verkondiging in Mij geloven. Laat hen allen één zijn Vader. Zoals U in Mij 
bent en Ik in U, laat hen zo ook in Ons zijn, opdat de wereld gelooft dat U mij 
hebt gezonden.
(26) Ik heb hun Uw Naam bekend gemaakt en dat zal ik blijven doen, 
zodat de liefde waarmee U Mij liefhad, in hèn zal zijn 
en Ik in hen.

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.
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Waar Gij voor ons trad,
is het rechte pad.

Jezus’ gevangenneming (Johannes 18: 1-11) 
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: 

Jesum von Nazareth! Jezus uit Nazareth!
 
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. Toen vroeg Hij hun dan opnieuw: ‘wie zoeken jullie?’ 
En zij riepen:

Jesum von Nazareth! Jezus uit Nazareth! 

Jezus antwoordde: Ik heb u gezegd dat Ik het ben. 
Als u dan Mij zoekt, laat dezen weggaan. 

O grosse Lieb', o Lieb' ohn' alle Masse      O grote, mateloze liefde
die dich gebracht auf diese Marterstrasse!  die U op deze lijdensweg bracht
Ich lebte mit der Welt in Lust und Freuden, Ik leefde in een wereld vol plezier
und du musst leiden!      en U moest lijden!

Johannes 18: 9
Dit zei Jezus, opdat het Woord vervuld zou worden: 
‘uit hen die U Mij gegeven hebt, heb Ik niemand verloren laten gaan.

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.
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Simon Petrus dan, die een zwaard had, trok dat, trof de slaaf van de 
hogepriester en sloeg zijn rechteroor af. En de naam van de slaaf 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?
 
Dein Will’ gescheh’, Herr Gott, zugleich Uw wil geschiede, Heer God, zowel
auf Erden wie im Himmelreich: op aarde als in het hemelrijk
gib uns Geduld in Leidenszeit, Geef ons geduld in tijden van lijden,
gehorsam  sein in Lieb und Leid. gehoorzaamheid in lief en leed.
Wehr’ und steur’ Weer van U af en bestrijd
allem Fleisch und Blut, alle vlees en bloed
das wider deinen Willen tut. dat tegen Uw wil handelt.

Jezus voor de hogepriesters (Johannes 18, 12-;27; Mattheus 26, 75)
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. 

En Simon Petrus volgde Jezus, evenals een andere discipel. Die discipel nu 
was een bekende van de hogepriester, en hij ging met Jezus het paleis van de
hogepriester binnen. Petrus echter stond buiten bij de deur. De andere disci-
pel dan, die een bekende van de hogepriester was, ging naar buiten, sprak 
met de portierster en bracht Petrus binnen. Het dienstmeisje dan, de 
portierster, zei tegen Petrus: Bent ook u niet een van de discipelen van deze 
mens? Hij zei: Dat ben ik niet.

Samenzang NLB 561: 5 en 239: 6 (beide melodie: 239)
             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.

En de slaven en de dienaars hadden een kolenvuur gemaakt, omdat het koud 
was en stonden zich te warmen. Petrus stond zich bij hen te warmen. De ho-
gepriester dan ondervroeg Jezus over zijn discipelen en over zijn onderricht. 
Jezus antwoordde hem: Ik heb openlijk gesproken tot de wereld; Ik heb altijd 
onderwezen in de synagoge en in de tempel, waar de Joden altijd samenko-
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men en Ik heb niets in het verborgen gesproken. Waarom ondervraagt u Mij? 
Ondervraag hen die gehoord hebben wat Ik tot hen gesproken heb; zie, dezen
weten wat Ik gezegd heb. En toen Hij dit zei, gaf een van de dienaars die 
daarbij stond, Jezus een slag in het gezicht en zei: ‘Antwoordt U zo de hoge-
priester?’ Jezus antwoordde hem: ‘als Ik verkeerd gesproken heb, bewijs dan 
wat er verkeerd is; maar als Ik terecht gesproken heb, waarom slaat u Mij 
dan?’

Wer hat Dich so geschlagen, Wie heeft U zo geslagen,
mein Heil, und Dich mit Plagen mijn Heiland, en U met kwellingen
so übel zugericht't? zo toegetakeld?
Du bist ja nicht ein Sünder, U bent toch immers geen zondaar,
wie wir und unsre Kinder, zoals wij en onze kinderen,
von Missetaten weisst Du nicht. van misdaden weet Gij niets.

Ich, ich und meine Sünden, Ik, ik en mijn zonden
die sich wie Körnlein finden die talrijk zijn als de zandkorrels
des Sandes an dem Meer, aan de zee,
die haben Dir erreget, díe zijn de oorzaak van
das Elend, das Dich schläget, de ellende die U treft,
und das betrübte Marterheer. en het bedroefde martelaarschap.

Annas nu had Hem gebonden naar hogepriester Kajafas gezonden. 
Simon Petrus stond zich te warmen. Zij zeiden dan tegen hem: Ben jij niet één
van Zijn discipelen?  Hij ontkende het en zei: Dat ben ik niet. 

Samenzang Lied 381: 1 (mel.: Blijf mij nabij)
             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!’ 

Een van de slaven van de hogepriester, die familie was van hem bij wie 
Petrus het oor afgeslagen had, zei: Heb ik u niet met Hem in de hof gezien? 
Petrus dan ontkende het opnieuw. En meteen kraaide de haan… 
Tóen herinnerde Petrus zich de woorden van Jezus, en ging naar buiten…
en huilde intens…

Petrus, der nicht denkt zurück, Petrus, die het zich niet herinnert,
seinen Gott verneinet, verloochent zijn God,
der doch auf ein'n ernsten Blick     maar bij de aanblik van Jezus
bitterlichen weinet. moet hij bitter wenen.
Jesu, blicke mich auch an. Jezus, kijk ook mij zó aan.
Wenn ich nicht will büssen: Wanneer ik niet wil inzien,
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wenn ich Böses hab getan, wanneer ik verkeerd heb gehandeld,
rühre mein Gewissen. beroer dan ook míjn geweten!

Jezus en Pilatus (Johannes 18, 28-40; 19, 1-22)
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 
onrein zouden worden, maar het Pascha konden eten. 

Christus der uns selig macht, Christus, die ons heel maakt,
kein Bös's hat begangen, Zelf geen kwaad heeft bedreven;
der ward für uns in der Nacht Hij werd voor ons, in de nacht
als ein Dieb gefangen, als een dief gevangengenomen.
geführt vor gottlose Leut' Geleid voor goddeloze lieden
und fälschlich verklaget, en vals beschuldigd,
verlacht, verhohnt und verspeit bespot, beschimpt en bespuwd,
wie denn die Schrift saget.                     zoals het in de Bijbel is voorzegd.

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 hebben 
overgeleverd!
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 wát 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.

Ach großer König, O grote Koning, 
groß zu allen Zeiten, groot te allen tijde,
Wie kann ich g’nugsam hoe kan ik deze trouw 
diese Treu ausbreiten? voldoende uitdragen?
Keins Menschen Herze Geen mensenhart 
mag indes ausdenken, kan toch bedenken,
was Dir zu schenken. wat U te schenken.

Ich kanns mit meinen Sinnen Ik kan er met mijn verstand
nicht erreichen, niet bij
Womit doch dein Erbarmen waarmee Uw ontferming
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zu vergleichen. te vergelijken is.
Wie kann ich Dir denn Hoe kan ik U dan
deine Liebestaten Uw liefdesdaden
im Werk erstatten? in mijn werken vergoeden?
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. 

Samenzang Lied 587: 3 (zetting LB 180)
Hemelse Koning, door God uitgekozen,
Waarom staat U terecht als goddeloze?
U hebt geen schuld, de waarheid is geschonden.
U draagt mijn zonden.

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:

Nicht diesen, sondern Barabbam! Niet hém, maar Barabbas!

Maar Barabbas was een moordenaar…
Toen nam Pilatus Jezus en geselde Hem.
En de soldaten vlochten een kroon van doornen en zetten die op Zijn hoofd, 
en zij deden Hem een purperen bovenkleed om, en zeiden: 
Gegroet, Koning der 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!

Samenzang Lied 587: 4 en 2 (zetting LB 180)
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.

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. 
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Toen dan de overpriesters en de dienaars Hem zagen, schreeuwden zij:
Kruisig Hem, kruisig Hem!
Pilatus zei tot hen: Neemt u Hem en kruisig Hem,
want ik vind geen schuld in Hem. 

(Matheus Passion)
Wie wunderbarlich ist doch diese Strafe! Hoe wonderlijk is toch deze straf!
Die gute Hirte leidet für die Schafe, De goede Herder lijdt voor de 

schapen.
Die Schuld bezahlt der Herre, der Gerechte, De schuld betaalt de Heer,
für seine Knechte. voor zijn knechten.

De Joden antwoordden hem:
Wij hebben een wet en naar die 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. 

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

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. 
Van toen af probeerde Pilatus Hem los te laten.

Durch Dein Gefängnis, Gottes Sohn, Door Uw gevangenschap, Zoon van God
ist uns die Freiheit kommen. is voor ons de vrijheid gekomen.
Dein Kerker ist der Gnadenthron, Uw kerker is de genadetroon,
die Freistatt aller Frommen. de vrijplaats voor alle vromen;
Den Gingst Du nicht die Knechtschaft ein, Werd U niet voor ons geknecht,
müsst uns’re Knechtschaft ewig sein. dan waren wij voor eeuwig geknecht.

De Joden schreeuwden en zeiden:
Indien gij deze vrijlaat, zijt gij geen vriend van de keizer.
Een ieder die zich tot 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, 
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weg met Hem, kruisig Hem! Pilatus zei tegen hen: Moet ik uw koning 
kruisigen? De overpriesters antwoordden:

Wir haben keinen König denn den Kaiser!  Wij hebben geen koning dan de keizer!
Toen leverde hij Hem aan hen over om gekruisigd te worden.
En zij namen Jezus mee en leidden Hem weg. En terwijl Hij Zijn kruis droeg, 
ging Hij op weg 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.

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.

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.

In meines Herzens Grunde In het diepst van mijn hart
Dein Nam’ und Kreuz allein fonkelt, iedere tijd en uur 
funkelt all’ Zeit und Stunde, Uw naam en kruis alleen,
drauf kann ich fröhlich sein. welke mij kracht geven.
Erschein mir in dem Bilde Verschijn mij in een visioen
zu Trost in meiner Not, tot troost in mijn nood,
wie Du, Herr Christ, so milde hoe Gij, Heer Christus, zo mild
Dich hast geblut’t zu Tod Uw bloed voor ons vergoot.

Jezus aan het kruis (Johannes 19: 23-37; Mattheüs 27: 51-52)
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 overlegden met elkaar:
Laten we dit niet verscheuren, maar het lot werpen, wie het krijgt.
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. 
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Lord, for Thy tender mercy’s sake - R. Farrant (1530-1580)
Lord, for Thy tender mercy’s sake Heer, op Uw genade doen wij een beroep:
lay not our sins to our charge, oordeel ons niet naar onze zonden,
but forgive that is past maar vergeef wat achter ons ligt  
and give us grace to amend our sinful lives: en schenk ons genade, zodat wij helen,
to decline from sin and incline to virtue, door de zonde af te leggen 
that we may walk with a perfect heart dat wij onze weg gaan naar Uw wil,
before Thee, now and evermore. Amen. nu en voor eeuwig. Amen.

En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder, de zuster van zijn moeder, 
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.

Er nahm Alles wohl in Acht Hij overzag alles nog eens, 
in der letzten Stunde, in Zijn laatste uur droeg Hij
seine Mutter noch bedacht, zorg voor Zijn moeder
setzt ihr ein'n Vormunde, en gaf haar een voogd.
o Mensch, mache Richtigkeit, O mens, breng je leven op orde,
Gott und Menschen liebe. heb God en mensen lief.
Stirb darauf ohn' alles Leid, Sterf dan zonder enige last
und dich nicht betrübe. en wees niet bedroefd.

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! 
Er stond dan een kruik vol zure wijn en zij vulden een spons met zure wijn, 
staken die op een hysopstengel 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…

Korte s t i l t e

(Matheus Passion)

Wenn ich einmal soll scheiden, Als ik eens het leven moet verlaten,
so scheide nicht von mir. verlaat U mij dan niet.

Wenn ich den Tod soll leiden, Als ik moet sterven
so tritt du denn herfür! verschijnt U dan.

Wenn mir am allerbängsten Als mijn hart
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Wird um das Herze sein, het allerbangst is,

so reiß mich aus den Ängsten trek mij dan weg uit mijn angsten
kraft deiner Angst und Pein. krachtens Uw angst en pijn.

Erkenne mich, mein Hüter, Erken mij, mijn Hoeder, 
mein Hirte, nimm mich an! mijn Herder, neem mij aan. 
Von dir, Quell aller Güter, Door U, Bron van alle goeds, 
ist mir viel Guts getan. is mij veel goeds gedaan. 
Dein Mund hat mich gelabet Uw mond heeft mij gevoed 
mit Milch und süsser Kost, met melk en zoete kost, 
dein Geist hat mich begabet Uw Geest heeft mij voorzien 
mit mancher Himmelslust. van menige hemelse vreugde.

(Mattheus 27: 51-54)
En zie! Op dat moment scheurde in de tempel het voorhangsel van boven tot 
onder in tweeën, en de aarde beefde en de rotsen spleten. De graven werden 
geopend en de lichamen van veel gestorven heiligen werden tot leven gewekt;
na Jezus’ opstanding kwamen ze uit de graven, gingen de heilige stad binnen 
en verschenen aan een groot aantal mensen.
Toen 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:

(Mattheus Passion)
Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Werkelijk, Hij was werkelijk Gods 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.

(Joh. 19: 31)
Opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de sabbat, omdat het 
de voorbereiding was (want de dag van die sabbat was een grote dag), 
vroegen de Joden dan aan Pilatus of hun benen gebroken en zij weggenomen
mochten worden. De soldaten dan kwamen en braken wel de benen van de 
eerste en van de ander die met Hem gekruisigd was, maar toen zij bij Jezus 
kwamen en zagen dat Hij al gestorven was, braken zij zijn benen niet. Maar 
een van de soldaten stak met een speer in zijn zij en meteen kwam er bloed 
en water uit.
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There is a green hill far away - B. Chilcott (b. 1955) (St. John Passion)

There is a green hill far away, Daar, ver weg, is een groene heuvel
without a city wall, zonder bescherming,
where the dear Lord was crucified, waar onze Heer werd gekruisigd,
Who died to save us all. Hij stierf om ons allen te redden.

We may not know, we cannot tell, Wij kunnen niet begrijpen en vertellen
what pains He had to bear. hoeveel pijn Hij had te verdragen.
But we believe it was for us Maar we geloven dat het om ons was,
He hung and suffered there. dat Hij daar hing en leed.

He died that we might be forgiv’n. Hij stierf zodat ons zou worden vergeven.
He died to make us good,              Hij stierf opdat wij gered zouden zijn
that we might go at last to heav’n,          en wij uiteindelijk naar de hemel gaan
saved by His precious blood.              gered door Zijn kostbaar bloed.

Oh, dearly, dearly has He loved O, hoe oneindig was Zijn Liefde 
and we must love Him too, en zo lief moeten wij Hem ook hebben
and trust in His redeeming blood, en vertrouwen in Zijn verlossend bloed
and try His works to do. en proberen ons werk 
                                                                in Zijn voetsporen te doen.

En die het gezien heeft, die getuigt ervan, en zijn getuigenis is waar, en hij 
weet dat hij de waarheid spreekt, opdat ook u gelooft. Want deze dingen zijn 
geschied, opdat het Schriftwoord vervuld wordt: Geen been van Hem zal 
gebroken worden. En verder zegt een ander Schriftwoord: 
Zij zullen zien op Hem die zij doorstoken hebben.

Ach Herr, lass dein lieb Engelein Ach Heer, laat Uw lieve Engelen
am letzten End' die Seele mein in mijn laatste uur, mijn ziel
in Abrahams Schoss tragen. naar Abrahams schoot dragen.
Den Leib in sein'm Schlafkämmerlein Laat mijn lichaam in het graf,
gar sanft, ohn ein'ge Qual und Pein, vrij van kwelling en pijn,
ruh'n bis am jüngsten Tage! rusten tot aan de jongste dag!
Alsdenn vom Tod erwekke mich, Wanneer U mij dan opwekt uit de dood
dass meine Augen sehen Dich en mijn ogen U mogen aanschouwen
in aller Freud', o Gottes Sohn, in aller vreugd’, o Zoon van God,
mein Heiland und Gnadenthron! mijn Heiland en Genadetroon!
Herr Jesu Christ, Heer Jezus Christus,
erhöre mich, erhöre mich. verhoor mij, verhoor mij.
Ich will Dich preisen ewiglich! Ik zal U loven, tot in eeuwigheid!

Gebeden

Collecten 
(Kinderen terug uit de nevendienst)
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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.

Zegen
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