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De avondmaalstafel is leeg.
De dienst begint in stilte.

GEBED
Gedenk, o God van genade,
al uw daden van ontferming
en strek uw zegenende armen uit
over ons en over al die mensen
voor wie uw eigen Zoon
die pijnen heeft doorstaan,
verwerping, vernedering, verlatenheid,
tot in de diepste diepten.
Door Hem, Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer,
die met U in de eenheid van de heilige Geest
leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

DE SCHRIFT
PROFETEN 
Jesaja 52,13 – 53,12

ANTWOORDPSALM 22a  (1. solo; 2. voorzangers)

 Mijn God, roep ik overdag, en Gij zwijgt,
ik roep het 's nachts, en Gij laat mij maar roepen.
refrein
Onze vaderen hadden vertrouwen in U,



vertrouwen en Gij zijt hun redding geweest.
refrein
Zij riepen om U en Gij waart hun uitkomst,
en nooit hebt Gij dat vertrouwen beschaamd.

 refrein
Ik ben geen mens meer, ik ben een worm,
gehoond door de mensen, veracht door de buurt.

 refrein
Ik ben bespottelijk in aller ogen,
iedereen lacht me hoofdschuddend uit:
refrein
‘Hij zocht het bij God, laat die hem dan redden,
laat God hem bevrijden, die houdt toch van hem.’
refrein

EPISTEL
Hebreeën 9, 11-14

PSALM 140:   1,3: allen (gesproken); 2: voorzangers
Voorspel
1 Bescherm mij, Heer, behoed mijn leven,
dat door geweld wordt overmand.
Bedwing hen die naar onrecht streven,
wier strijdlust elke dag ontbrandt.
2  Bescherm mij en bewaar mijn gangen.
Als adders spuwen zij venijn.
Hun tong is scherp als die van slangen.
Laat mij bij U geborgen zijn.
3  Zij maken in hun hoogmoed plannen,



beramen in hun hart geweld,
bewaar mij voor wie netten spannen
en vallen hebben opgesteld.

Hoor het heilig evangelie!
EVANGELIE
Johannes 18:1 - 19:42
De lezing wordt telkens afgewisseld met het spreken 
van een strofe uit Lied 587:
v 1  Licht voor de wereld, geeft U zich gevangen
a in deze nacht van duistere belangen?

Ik zoek U, Heer, en vraag U: maak mijn oren
heel om te horen.
2   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.
3  Hemelse koning, door God uitgekozen,
waarom staat U terecht als rechteloze?
U hebt geen schuld, de waarheid is geschonden.
U draagt mijn zonden.
4  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.



5  Jezus, gekruisigd – met ontzag en deernis
zie ik uw zorg voor moeder en voor leerling,
liefde is dorst naar vrede zonder einde,
water dat wijn wordt.
6  Zing met de psalm: geen woord is er gebroken –
de waarheid is gezien om te geloven.
Daarom Heer Jezus, met de ooggetuige
wil ik mij buigen.
7  Rijke geschenken zou ik willen geven,
eerbied en dank, de mirre van mijn leven.
Eer aan de Heer, die dood en duister keerde,
Licht voor de wereld.

KRUISMEDITATIE

Gezang 185 (LvdK) (solo)

    1       Des ko  - ningsvaandels  gaan vooraan,

             't geheim des kruises grijpt ons aan,

             dat   op   het schandhout uit ge - spreid

              de Schepper als een schepsel  lijdt.
2  Zijn handen heeft hij 
uitgestrekt,
zijn voeten zijn met bloed 
bedekt;

opdat hij ons ter hulpe kwam,
is hij geofferd als een lam.
3  Het harde ijzer van de speer
stak in de zijde van de Heer,



opdat het water en het bloed
ons reinigde in overvloed.

4  Wat David in zijn vrome 
lied,
voorspeld heeft, dat is nu 
geschied.
Hij heeft de volkeren geleerd
dat God vanaf het hout 
regeert.

9  O kruis, u groet ik, want gij
zijt
mijn hoop in deze lijdenstijd.
Geef vrolijkheid wie u 
vertrouwt
genade, wie zijn kwaad 
berouwt.

HET BEKLAG GODS  -  solo en voorzangers

v Mijn volk, wat heb ik u gedaan
of waarmee heb ik u bedroefd,
antwoord mij.

s Ik heb u uit Egypte weggeroepen.
Gij hebt geroepen: Aan het kruis met Hem.

m Hagios o Theos, Sanctus Deus, 
Heilige God.

v Heilige onsterfelijke God, 
ontferm U over ons.

s Ik heb voor u het water uit de rots doen stromen.
Gij hebt mij gal en azijn te drinken gegeven.

v Heilige onsterfelijke God,
ontferm U over ons. 

s Ik heb om uwentwil uw vijanden geslagen,



maar Gij hebt Mij gegeseld en gehoond.
v Mijn volk, wat heb ik u gedaan

of waarmee heb ik u bedroefd,
antwoord mij.
Heilige onsterfelijke God,
ontferm U over ons. 

s  Ik heb u groot gemaakt,
met heerlijkheid gekroond.
Maar gij hebt voor Mij een doornenkroon 

gevlochten.
m Hagios o Theos, Sanctus Deus, 

Heilige God.
v Heilige onsterfelijke God,

ontferm U over ons. 
s  Wat had ik nog meer voor u moeten doen.

Ik heb u binnengevoerd in mijn land, in mijn vrede.
Maar gij, gij hebt uw Redder aan het kruis 

geslagen.
v Heilige onsterfelijke God,

ontferm U over ons. 
Mijn volk, wat heb ik u gedaan
of waarmee heb ik u bedroefd,
antwoord mij.

VOORBEDE

Een diaken geeft steeds de gebedsintenties aan;



na een korte gebedsstilte spreekt de voorganger een 
gebed uit, telkens besloten met:
v. ... door Jezus Christus, onze Heer.
a. Amen.

LIED 590
voorzangers

2  De wereld gaf
Hem slechts een graf,
zijn wonen was Hem 
zwerven;
al zijn onschuld werd Hem 
straf
en zijn leven sterven.

3  Hoe slaapt Gij nu,
(gesproken)
die men zo ruw
aan ’t kruishout heeft 
gehangen.
Starre rotsen houden U,

rots des heils, gevangen.
4 ’t Is goed, o Heer,
Gij hoeft de eer
van God niet meer te 
staven.
Leggen wij ons bij U neer,
in uw dood begraven.

5  Hoe wonderlijk,
uitzonderlijk
een sabbat is gekomen:
eens voor al heeft Hij het juk
van ons afgenomen.

SLOTGEBED



Laat ons bidden
... gebedsstilte ....
Heilige Onsterfelijke,
hier staan wij voor U
met niets in onze handen,
mensen in een wereld
waar haat en tweedracht,
onrecht en menselijk verdriet is;
bevrijd ons ervan
door de kracht van de liefde,
die sterker is dan de dood.
Omwille van Hem die een mens van liefde was
en om ons allen een Man van smarten werd;
Jezus, uw Zoon, ons levenslicht,
dit uur en in eeuwigheid.
Amen.

In stilte verlaten we de kerk.
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