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Datum: Donderdag 18 april 

Thema: Jezus roept 

  



  



1. Inleidend orgelspel 

 

2. Welkom 

 

3. Zingen: Psalm 22 vers 1 en 6 

 

Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij, 

En redt mij niet, terwijl ik zwoeg en strij', 

En brullend klaag in d' angsten die ik lij', 

Dus fel geslagen? 

't Zij ik, mijn God, bij dag moog' bitter klagen, 

Gij antwoordt niet; 't Zij ik des nachts moog' kermen. 

Ik heb geen rust, ook vind ik geen ontfermen 

In mijn verdriet. 

 

Wees dan mijn hulp; houd U niet ver van mij; 

Mij prangt de nood, benauwdheid is nabij; 

'k Heb buiten U, daar ik zo bitter lij', 

Geen hulp te wachten. 

Een stierenheir uit Bazan, sterk van krachten, 

En fel verwoed, 

Omringt m' aan alle zijden; 

Mijn God, hoe zwaar, hoe smart'lijk valt dit lijden 

Voor mijn gemoed! 

 

4. Gebed 

 

5. Schriftlezing:  Markus 15 vers 21-41 



6. Muzikaal intermezzo  

Judith Boluijt en Wim de Graaf 
 

‘Als ik in gedachten sta’. (Naar een Duits lied) 

Als ik in gedachten sta, bij het kruis van Golgotha, 

Als ik hoor wat Jezus sprak, voor zijn oog aan ’t kruishout brak. 

 

Hoor ik dan, hoe Jezus bad, voor wie hem gekruisigd had, 

‘k weet dan: “Bij de Heiland is, ook voor mij vergiffenis”.  

 

Hoor ik, hoe Hij klaagde, dat, Hem Zijn God verlaten had, 

‘k weet dan, wat mij ook ontvall’, God mij nooit verlaten zal. 
 

‘Were you there when they crucified my Lord?’ 

Were you there when they crucified my Lord? 

Were you there when they nailed him to the tree? 

Were you there when they pierced him in the side? 

Refrein: Oh, sometimes, it causes me to tremble. 
 

Delen uit het Motet ‘Jesu, meine Freude’, van J.S. Bach 

Jesu, meine Freude, 

meines Herzens Weide, 

Jesu, meine Zier, 

ach wie lang, ach lange 

ist dem Herzen bange 

und verlangt nach dir! 

Gottes Lamm, mein 

Bräutigam, 

auβer dir soll mir auf Erden 

nichts sonst Liebers werden. 

 

Gute Nacht, o Wesen, 

das die Welt erlesen, 

mir gefällst du nicht. 

Gute Nacht, ihr Sünden, 

bleibet weit dahinten, 

kommt nicht mehr ans Licht! 

Gute Nacht, du Stolz und Pracht! 

Dir sei ganz, du Lasterleben, 

gute Nacht gegeben. 

 

 

Trotz dem alten Drachen, 

trotz des Todes Rachen, 

trotz der Furcht darzu! 

Tobe, Welt, und springe, 

ich steh hier und singe 

 

in gar sichrer Ruh. 

Gottes Macht hält mich in acht; 

Erd und Abgrund muss verstummen, 

ob sie noch so brummen. 

 

 



7. Persoonlijk moment voor bezinning Amos 8:9 

 

‘Op die dag zal het gebeuren, spreekt de Heere 

HEERE, dat Ik de zon midden op de dag zal laten 

ondergaan; op klaarlichte dag zal Ik het land 

duister maken’. 

 

8. Gedicht door Ans Blaauwendraad:  

‘Zie hoe Jezus lijdt voor mij’, tekst  Hans Maat 

 

9. Zingen: Mijn verlosser hangt aan ’t kruis 

(Weerklank 155) 
 

Mijn Verlosser hangt aan 't kruis, 

hangt ten spot van snode smaders. 

Zoon des Vaders,  

waar is toch uw almacht thans, 

waar uw goddelijke glans? 
 

Mijn Verlosser hangt aan 't kruis, 

en Hij hangt er mijnentwegen, 

mij ten zegen. 

Van de vloek maakt Hij mij vrij, 

en zijn sterven zaligt mij. 
 

Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis. 

Zou ik dan in droeve dagen 

troost'loos klagen? 

Als ik naar zijn kruis mij richt, 

valt mijn eigen last mij licht. 



Mijn Verlosser hangt aan 't kruis! 

'k Heb mij, heer, voor dood en leven 

U gegeven. 

Laat mij dan in vreugd en pijn 

met U in gemeenschap zijn. 

 

10. Meditatie 

 

11. Zingen:  Kom knielen wij voor Jezus samen 

(Weerklank 151) 

 

Kom, knielen wij voor Jezus samen 

Met dank en blijdschap om ons lot. 

Het is volbracht, volbracht, ja, amen, 

het is voor ons volbracht bij God. 

Het grote werk, dat Hij aanvaardde, 

al d' eeuwen door met smart verwacht, 

Dat is volbracht, juich hemel, aarde! 

Verlosten juich, het is volbracht. 

 

U, Jezus, hebt de last gedragen, 

die zond' en schuld te dragen gaf; 

God zag Uw werk met welbehagen 

en wendt van ons Zijn straffen af. 

Wij schuldig, door God uitgedreven, 

wij bleven ver van Eden staan, 

maar 't kruis werd ons de boom van 't leven, 

die wees Uw Vader zelf ons aan. 

 



Wij willen need'rig voor God leven, 

U volgen, waar U ons heen leidt, 

Met heel ons hart in uw dienst leven 

met nooit volbrachte dankbaarheid. 

O trouwe Leidsman, sla ons gade. 

Voleinder, laat toch door Uw kracht 

het heerlijk werk van Gods genade 

in ons ook eenmaal zijn volbracht. 

 

12. Dankgebed 

 

13. Zingen: Kom tot Uw Heiland (JdH 210) 

 

Kom tot uw Heiland, toef langer niet.   

Kom nu tot Hem, Die redding u biedt, 

die ook voor u de hemel verliet. 

Hoor naar Zijn roepstem kom! 

Refrein: 

Heerlijk, heerlijk klinkt de vreugdetoon 

van de zaal'gen, juichend bij Gods Zoon; 

als zij vergaad'ren rondom de troon, 

daar waar de eng'len staan. 

 

"Laat kind'ren komen", zo klonk Zijn stem. 

Spring op van vreugd, verblijd u in Hem; 

o, luister naar die lief'lijke stem: 

toef langer niet, maar kom! 

Refrein 

 



Wil toch bedenken: Hij is nabij: 

volg dan Zijn stem, ook u maakt Hij vrij. 

Luister, Hij spreekt tot U en tot mij: 

"Komt tot Mij, zondaars, komt!" 

Refrein 

 

14. Zegenbede 

 

15. Orgelspel 


