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Orgelspel 
 
Welkom 
 
Lied 558:1 

Jezus, om uw lijden groot,  
om uw leven en uw dood  
die volbrengen ’t recht van God, 
Kyr-ri-e e-lei-son 

 
 
Gebed 
 
Inleidende woorden 
 
Uit “Sterrenkinderen” van Clara Ascher-Pinkhof:  “Moeten” 
 
Lied 458: 1 en 2  
 Zuivere vlam, verdrijf met je licht  

de angsten van ons hart. 
  
 Zuivere vlam, verdrijf met je licht  

de schaduw van de dood 
 
Schriftlezing Lucas 22: 39-46 
 
Gedicht ‘Lijdensmeditatie” van Paul Oswald  
 
Lied 558:5 

Here, om uw bloedig zweet,  
Als G’ alleen de wijnpers treedt,  
Om de kelk vol bitter leed, 
Kyr-ri-e e-lei-son 

 
Schriftlezing Lucas 22: 47-53 
 
Lied 598 cantorij 

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur  
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.  
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur  
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft. 

 
Gedicht “De gevangenneming” Van Joke Verweerd 
 
Schriftlezing Lucas 22: 54-62 
 
Gedicht “Petrus” van E. IJskes- Kooijker 



 
Lied 649: 1 cantorij en 7  samenzang 
 O Heer, blijf toch niet vragen. 

Gij weet dat ik U haat, 
dat ik geen kruis wil dragen, 
niet gaan waarheen Gij gaat. 
O Heer, blijf toch niet vragen. 

 
 O Heer, vraag altijd verder. 

Uw liefde triomfeert. 
Huurlingen worden herder. 
Het offerlam regeert. 
O Heer, vraag altijd verder. 

 
Schriftlezing Lucas 22:66- 23:25 
 
Lied 558: 6 en 7 samenzang 
 Om het zwijgen, het geduld,  

waarmee Gij de wet vervult,  
als men vruchtloos zoekt naar schuld, 
Kyr-ri-e e-lei-son 

 
 Om het woord van goddelijk recht  

dat Gij tot uw rechters zegt,  
- zelf hebt Ge-uw geding beslecht, - 
Kyr-ri-e e-lei-son 

 
Schriftlezing Lucas 23: 26 
 
Gedicht “Simon van Cyrene“ van Bert Bosma 
 
Schriftlezing Lucas 23: 27-43 
 
Lied 558: 8 en 9 samenzang 
 Om de doornen van uw kroon,  

om de geseling en de hoon,  
roepen wij, o Mensenzoon, 
Kyr-ri-e e-lei-son 

 
 Om uw kruis, Heer, bidden wij,  

om de speerstoot in uw zij,  
ga aan onze schuld voorbij, 
Kyr-ri-e e-lei-son 

 
 
Gedicht “De soldaat die Jezus kruisigde” 
 



Lied 558:10 samenzang 
 Heer, om uw vijf wonden rood,  

om uw onverdiende dood,  
smeken wij in onze nood, 
Kyr-ri-e e-lei-son 

 
Schriftlezing Lucas 23:44-46 
 
De Paaskaars wordt gedoofd 
 
Stilte 
 
Lied 598 cantorij 1x, samenzang 1x 
 Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur  

dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.  
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur  
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft. 

 
Schriftlezing Lucas 23: 47-56 
 
Lied 610: 1 en 2 cantorij 
 Zo dor en doods,  

zo levenloos  
verlamd, uiteengeslagen,  
zonder hoop en zonder troost  
slijten wij de dagen. 

 
 God, zie ons dan  

teloor gegaan,  
versteend en dood gezwegen,  
levend waar geen dag meer is,  
nacht aan nacht geregen. 

 
De gedoofde kaars wordt naar buiten gedragen 
 
We verlaten in stilte de kerk 
 


