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Orgelspel 
 
Welkom 
 
Aansteken van de Paaskaars 
moment van stilte 
Bemoediging & Groet 
 
Lucas 22:7-13     voorbereiding van de paasmaaltijd 
Collecten |  Kort orgelspel | tafel wordt bereid 
 
Tafelronde 1 
•             Lucas 22:14-19 – delen brood + Gezang 360:1,2 
1 
Heer, wij komen vol verlangen, 
op uw roepstem naar uw dis, 
want door schuld met schrik 
bevangen 
zoekt ons hart vergiffenis: 
slechts in U bestaat ons leven, 
die uw bloed voor ons woudt geven; 
laat ons dan in brood en wijn 
met Uzelf gespijzigd zijn. 

2 
Sterk ons wankelend vertrouwen, 
geef ons zelf wat Gij geboodt: 
dat wij met oprecht berouwen 
enkel rusten in uw dood; 
ja, vervul ons met uw krachten, 
opdat wij uw wet betrachten, 
zegen zo uw sacrament, 
dat ons hart U steeds meer kent. 

 
•             Lucas 22:20 – Delen wijn + orgelspel 
•             Gezang 178:1 (Jezus, om u lijden groot) 
Jezus, om uw lijden groot, 
om uw leven en uw dood 
die volbrengen 't recht van God, 
Kyrie eleison. 



Tafelronde 2 
•             Delen brood + Gezang 358:2,4,5 
2 
Gij hebt mij, Heer, geroepen aan uw dis, 
het heilig feest van uw gedachtenis; 
schenk mij uw Geest, opdat ik U ontmoet 
in 't teken van uw lichaam en uw bloed. 
4 
Wie geeft het brood, dat hongerigen voedt, 
waar is de bron waaruit ik drinken moet? 
Gij, Heer, alleen kunt mijn genezing zijn; 
voed mij en drenk mij met uw brood en wijn. 
5 
Nu ik mijn hand strek naar 't gebroken brood 
en neem de beker, die Gij zelf mij boodt, 
hoe komt Gij met uw goedheid mij nabij; 
berg me in uw liefde, Heer, en zegen mij. 
 
•             Delen wijn + Lezing Lucas 22:21-38 (eventueel met orgelspel) 
•             Gezang 178:4 (Om het brood, heer, dat gij breekt) 
Om het brood, Heer, dat Gij breekt, 
om de beker die Gij reikt, 
om de woorden die Gij spreekt, 
Kyrie eleison. 
 
Lucas 22:39-46  Getsemane 
Opwekking 268 (couplet 1,2,4) 
Hij kwam bij ons, heel gewoon, 
de Zoon van God als mensenzoon. 
Hij diende ons als een knecht 
en heeft zijn leven afgelegd. 
 

Refrein: 
Zie onze God, de Koning-knecht, 
Hij heeft zijn leven afgelegd. 
Zijn voorbeeld roept 
om te dienen iedere dag, 
gedragen door zijn liefd' en kracht. 

 
En in de tuin van de pijn 
verkoos Hij als een lam te zijn, 
verscheurd door angst en verdriet 
maar toch zei Hij: 'Uw wil 
geschied'. 

Wij willen worden als Hij. 
Elkanders lasten dragen wij. 
Wie is er ned'rig en klein? 
Die zal bij ons de grootste zijn. 



Lucas 22:47-62  Gevangneming en Petrus verraad 
Zo stil – Jim Bakkum 
 
Lucas 22:63-71  voor de raad 
Lucas 23:1-7       voor pilatus 
 
Zingende Gezegend 146:1 (melodie 192 liedboek voor de kerken ‘o 
kostbaar kruis, o wonder gods’) 
O lam dat lijdt en duldt en draagt 
de straf die ons de vrede brengt, 
tot bloedens toe gestriemd, geplaagd – 
geen rechter die U vrijspraak schenkt. 
 
Lucas 23:8-12     voor Herodes 
Zingende Gezegend 146:2 (melodie 192 liedboek voor de kerken ‘o 
kostbaar kruis, o wonder gods’) 
De hele wereld klaagt U aan, 
Gij zwijgt, Gij spreekt geen wederwoord, 
geboeid komt Gij naast mensen staan 
die schuldig zijn aan broedermoord. 
 
Lucas 23:13-25  weer voor Pilatus 
Zingende Gezegend 146:3 (melodie 192 liedboek voor de kerken ‘o 
kostbaar kruis, o wonder gods’) 
‘Verdwijnen moet die zachte stem, 
laat vrij de man die bloed vergiet, 
maar kruisig, kruisig, kruisig Hem! 
Wij gunnen Hem de vrijheid niet!’ 
 
Lucas 23:26-32  Jezus naar het kruis 
Opwekking 614 (zonder het 3e couplet Hij is opgestaan) 
Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem, 
met een kruis op zijn rug, 
en een doornenkroon. 
Hoor de menigte schreeuwt en roept: 
‘Kruisigt Hem!’ 
Zo gaf God zijn eigen Zoon. 
 



-Refrein- 
Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer, 
dat U het kruis voor mij droeg. 
U bewijst uw genade aan mij telkens weer. 
Uw genade is mij genoeg. 
 
Zie het Lam aan het kruis 
daar op Golgotha, 
als de koning der Joden wordt hij veracht. 
Zie de liefde voor ons in zijn ogen staan 
als hij roept: ‘Het is volbracht’. 
 
-Refrein- 
Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer, 
dat U het kruis voor mij droeg. 
U bewijst uw genade aan mij telkens weer. 
Uw genade is mij genoeg. 
 
Lucas 23:33-43         Jezus aan het kruis 
Opwekking 392 
Mijn Jezus, ik hou van U, 
ik noem U mijn Vriend. 
Want U nam de straf op U 
die ik had verdiend. 
De grote Verlosser, 
mijn Redder bent U; 
'k Heb van U gehouden, 
maar nooit zoveel als nu. 
 

Mijn Jezus, ik hou van U, 
want U hield van mij. 
Toen U aan het kruis hing, 
een wond in uw zij. 
Voor mij de genade, 
een doornenkroon voor U; 
'k Heb van U gehouden, 
maar nooit zoveel als nu. 

Ik zal van U houden 
in leven en dood. 
En ik wil U prijzen, 
zelfs dan in mijn nood. 
Als ik kom te sterven, 
dan roep ik tot U: 
'k Heb van U gehouden, 
maar nooit zoveel als nu. 
 

Als ik in uw glorie, 
uw eeuwigheid kom, 
dan buig ik mij v¢¢r U, 
in uw heiligdom. 
Gekroond met uw heerlijkheid, 
zal 'k zingen voor U: 
'k Heb van U gehouden, 
maar nooit zoveel als nu, 
maar nooit zoveel als nu. 



Lucas 23:44-46  sterven 
 
Moment van stilte (kaars wordt gedoofd) 
 
Lucas 23:47-49 
Johannes de Heer 657:1,3 (ik wil zingen) 
Ik wil zingen van mijn Heiland, 
van zijn liefde, wondergroot, 
die Zichzelve gaf aan 't kruishout 
en mij redde van de dood. 
 

Refrein: 
Zing, o zing van mijn Verlosser. 
Met zijn bloed kocht Hij ook mij: 
Aan het kruis schonk Hij genade, 
droeg mijn schuld en ik was vrij. 

'k Wil mijn dierb're Heiland prijzen, 
spreken van zijn grote kracht. 
Hij kan overwinning geven 
over zond' en satans macht. 
 
Lucas 23:50-53  de begrafenis 
Opwekking 544 (meer dan ooit) 
Meer dan rijkdom, meer dan macht,  
meer dan schoonheid van sterren in 
de nacht,  
meer dan wijsheid  
die deze wereld kent is het waard  
te weten wie U bent.  
 

Meer dan zilver, meer dan goud,  
meer dan schatten  
door iemand ooit aanschouwd, meer 
dan dat,  
zo eindeloos veel meer was de prijs  
die U betaalde Heer.  

In een graf verborgen door een steen,  
toen U zich gaf verworpen en alleen;  
als een roos geplukt en weggegooid 
nam U de straf en dacht aan mij,  
meer dan ooit. 
 
In stilte verlaten we de kerk 

 



 

 

Voor de collecte(s) kunt u onderstaande QR codes gebruiken 

    
 

Voor de diaconie            Voor de Kerkvoogdij 

 


