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Welkom en gebed 

 

Stem 

In deze liturgie staan we samen stil bij het lijden, sterven en de 

opstanding van onze Zaligmaker. 

Lezen: Johannes 3 vers 16  

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn Eniggeboren 

Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren 

gaat, maar eeuwig leven heeft. 

Stem 

Hij kwam naar de aarde om voor onze zonden dit lijden te 

doorstaan en verzoening met de Vader te bewerken. Wat een 

wonder dat Hij de hemelse heerlijkheid verliet voor ons. Dat geeft 

ons reden om Hem te prijzen! 

Zingen: Psalm 75 vers 1 

U alleen, U loven wij; 

Ja wij loven U, o HEER; 

Want Uw naam, zo rijk van eer, 

Is tot onze vreugd nabij; 

Dies vertelt men in ons land, 

Al de wond'ren Uwer hand. 

Stem 

God had in het begin alles goed geschapen in de hof. Hij schiep 

ook de mens, die Hij in de hof een plaats gaf. Hij gaf er een gebod 

bij: van de boom in het midden van de hof mag u niet eten. Eva, 
maar later ook Adam, overtrad dit gebod. Ze werden door de 

Heere buiten de hof geplaatst. Zo kwam de zonde in ons aller 

bestaan. Hoe zullen wij hiervan verlost worden? Maar wat een 

wonder, hier bleef het niet bij. Direct ontvingen Adam en Eva een 

belofte: 

Lezen: Genesis 3 vers 15 

En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en 

tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop 

vermorzelen en u zult Het de hiel vermorzelen.  

  



Gedicht: Adam, waar zijt gij? 
Van Jans den Toom-Brandwijk uit “Gevouwen handen” 

Toen wij in hoogmoed en in ongeloof  

Met God, de Levensbron, hebben gebroken, 

Liet Hij ons niet in zelfgekozen dood, 

Maar heeft Hij Zijn verlossend Woord gesproken. 

En toen wij ons verborgen in de hof, 

Omdat wij daar in onze naaktheid stonden, 

Zocht Hij ons op, Hij noemde onze naam 

En heeft in Zijn ontferming ons gevonden. 

Stem 
De Heere ziet de zonde van Zijn volk. Er moet verzoening voor 

gedaan worden. Door de priesters in het oude Testament worden 

de zonden van het volk door middel van offers verzoend. De Heere 

Zelf geeft daarvoor de wetten om naar te handelen. Als iemand 

zondigt, wat moet er dan gebeuren? 

Lezen: Leviticus 4: 4 en 5 

Dan moet hij de jonge stier bij de ingang van de tent van 

ontmoeting voor het aangezicht van de Heere brengen, zijn hand 

op de kop van de jonge stier leggen en de jonge stier slachten 

voor het aangezicht van de Heere. Vervolgens moet de priester, de 

gezalfde, een deel van het bloed van de jonge stier nemen en het 

naar de tent van ontmoeting brengen. 

Stem 

Op de Grote Verzoendag moet de hogepriester Aäron een jonge 

stier en twee bokken nemen. Eén bok en de jonge stier worden 

geslacht, maar de tweede bok, die door het lot werd aangewezen, 

‘moet levend voor het aangezicht van de HEERE worden geplaatst, 

om daarmee verzoening te doen door hem als weggaande bok de 

woestijn in te sturen’ (Leviticus 16 vers 10). 

Zingen: Psalm 15: 1 en 2 

Wie zal verkeren, grote God, 

In Uwe tent? Wie zult Gij kronen 

Met zulk een onwaardeerbaar lot, 

Dat hij, bij 't heuglijkst gunstgenot 
Uw heilig Sion moog' bewonen. 

 



Die in zijn wandel zich oprecht 
En wars betoont van valse streken; 

Zijn aandacht aan Uw wetten hecht; 

Zich op de deugd met ijver legt, 

En waarheid met zijn hart blijft spreken. 

Gedicht: Het gouden reukaltaar voor de troon 
Van Christien de Priester uit “Licht en uitzicht” 

De Vader heeft Zijn lieve Zoon geschonken 

reeds in de stilte van de eeuwigheid. 

Toen heeft het antwoord van de Zoon geklonken: 

‘Ik kom o God, ‘k ben tot Uw dienst bereid’. 
Hij gaf Zichzelf tot het verlossingswerk 

uit liefde tot Gods eer, uit liefde tot Zijn kerk. 

Hoe mochten de profeten profeteren 

van de Verlosser, Die te komen stond! 

Dat wilde God ook aan Zijn verbondsvolk leren, 

door al de offers van het oud’ verbond. 

Zij wezen niet slechts op de schuld en straf, 

maar ook op ’t bloed dat verzoening gaf. 

Stem 

Zoals Mozes, de man Gods, de slang in de woestijn verhoogd 

heeft, alzo moest de Christus verhoogd worden. Zoals Mozes op de 

rots geslagen heeft om het murmurerende volk Israël van water te 
voorzien, zo werd onze Heiland geslagen om ons het levende 

water te kunnen geven. Zo hebben ook andere profeten Zijn komst 

aangewezen en ervan gesproken en roepen ze ons troostwoorden 

toe. Om vol te houden in de strijd, om te volharden in het volgen 

van Jezus. Het mag ook ons vandaag bemoedigen en onze ogen 

richten op Zijn toekomst. 

Lezen: Jesaja 40: 1-5 

Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen, spreek naar het hart 

van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar 

ongerechtigheid verzoend is, dat zij uit de hand van de HEERE het 

dubbele ontvangen heeft voor al haar zonden. Een stem van 

iemand die roept in de woestijn: Bereid de weg van de HEERE, 
maak recht in de wildernis een gebaande weg voor onze God. Alle 

dalen zullen verhoogd worden, alle bergen en heuvels zullen 

verlaagd worden; wat krom is, zal recht worden; wat rotsachtig is, 



zal tot een vlakte worden. De heerlijkheid van de HEERE zal 
geopenbaard worden, en alle vlees tezamen zal het zien, want de 

mond van de HEERE heeft gesproken. 

Zingen: Psalm 40: 4  

Brandofferen, noch offer voor de schuld, 

Voldeden aan Uw eis, noch eer. 

Toen zeid' ik:  ‘Zie, ik kom, o HEER; 

De rol des boeks is met Mijn naam vervuld. 

Mijn ziel, U opgedragen, 

Wil U alleen behagen; 

Mijn liefd' en ijver brandt: 

Ik draag Uw heil'ge wet, 
Die Gij de sterv'ling zet, 

In 't binnenst' ingewand’. 

Stem 

Zo ongeveer vier eeuwen werd er geen profetenstem gehoord in 

Israël. Maleachi profeteert als laatste over de komst van Jezus als 

hij zegt: ‘Zie Ik zend Mijn engel, die voor Mij de weg bereiden zal’. 

Johannes is de wegbereider van de komst van Jezus en getuigt 

van Hem Die komt. Hij is als het ware de heraut die 

vooruitgestuurd wordt om de komst van de Koning aan te 

kondigen. Hij is een mens door God gezonden om van het Licht te 

getuigen. 

Lezen: Johannes 1: 9-14 
Dit was het waarachtige licht, dat in de wereld komt en ieder mens 

verlicht. Hij was in de wereld en de wereld is door Hem ontstaan 

en de wereld heeft Hem niet gekend. Hij kwam tot het Zijne, maar 

de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. Maar allen die Hem 

aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van 

God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; die niet uit 

bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, 

maar uit God geboren zijn. En het Woord is vlees geworden en 

heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, 

een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van 

genade en waarheid.  



Zingen: Hij kwam bij ons, heel gewoon (OTH 114) 
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'. 

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. 

Zie je de wonden zo diep. 

De hand die aard' en hemel schiep, 

Vergaf de hand die Hem sloeg. 

De Man, die onze zonden droeg. 

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. 

Stem 

Het lijden van Jezus was diep en zwaar. Vanaf het moment dat Hij 

op aarde kwam, heeft Hij geleden. Door het onbegrip en ongeloof 

van velen, zelfs van Zijn discipelen. De satan viel Hem steeds weer 

aan en bracht Hem in verzoeking. Ook de schriftgeleerden en 
Farizeeën verzochten Hem. Hij kwam naar ons, maar wij begrepen 

het niet en namen Hem niet aan als onze Verlosser. 



Stem 
Voorafgaand aan Zijn kruisweg heeft Jezus de maaltijd gehouden 

met Zijn discipelen. Hij verlangde er vurig naar om samen met 

Zijn jongeren te eten, als versterking voor Zijn lijden en sterven. 

Zo heeft Jezus het Heilig Avondmaal ingesteld tot onze troost en 

als een gedachtenismaal om Zijn lijden te herdenken. 

Lezen: Lukas 22: 15-20 

En Hij zei tegen hen: Ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met 

u te eten, voordat Ik ga lijden. Want Ik zeg u dat Ik daar zeker 

niet meer van zal eten, totdat het vervuld is in het Koninkrijk van 

God. En nadat Hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, 

zei Hij: Neem deze en deel hem onder elkaar. Want Ik zeg u dat Ik 
niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok, totdat het 

Koninkrijk van God gekomen is. 

En Hij nam brood en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en gaf 

het aan hen met de woorden: Dit is Mijn lichaam, dat voor u 

gegeven wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis. 

Evenzo nam Hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de 

maaltijd en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe testament in Mijn 

bloed, dat voor u vergoten wordt. 

Zingen: Psalm 116: 1 EN 7 

God heb ik lief; want die getrouwe HEER 

Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen; 

Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen; 

Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer. 

Wat zal ik, met Gods gunsten overlaân, 

Die trouwe HEER voor Zijn genâ vergelden? 

'k Zal bij de kelk des heils Zijn naam vermelden, 

En roepen Hem met blijd' erkent'nis aan. 

Stem 

Na de maaltijd begeeft Jezus Zich naar de hof van Gethsémané Hij 

vraagt Zijn jongeren met Hem te waken in het gebed. Maar van 

vermoeidheid vallen zij in slaap. Jezus zoekt de gemeenschap met 

Zijn Vader in het gebed. Hier komt de diepe verbondenheid tussen 

Vader en Zoon openbaar. Maar ook het diepste geheim, dat Jezus 

plaatsvervangend (in onze plaats) lijdt voor onze zonden. Hij 
smeekt Hem of de drinkbeker van Hem weggenomen mag worden. 

Hij is in grote angst, zodat Zijn zweet verandert in druppels bloed. 



Maar Hij geeft Zich in gehoorzaamheid over aan de wil van Zijn 

Vader: ‘Niet Mijn wil maar Uw wil geschiede…’ 

Gedicht: Ik ben bereid   
Van Joke van Sliedrecht uit “Doelgericht” 

Dit is de dag, de ure is gekomen!  

Ik ben bereid, Mijn Vaders weg te gaan.  

Ik streed Mijn strijd, terwijl u lag te dromen.  

Alleen moest Ik dit donk’re uur doorstaan… 

Ziet, Mijn verrader komt eraan!  

Hij heeft een leger meegenomen,  

om wie slechts ’t goede heeft gedaan,  

op brute wijze in te tomen! 

O Vader, sta Mij hierin bij!  

Niet om Uw macht wil Ik U bidden,  

maar dat Uw vrede in Mij zij,  

dan blijf Ik staande in hun midden… 

Vrijwillig laat Ik Mij nu binden…  

Opdat Mijn vrienden vrijheid vinden! 

Zingen: ’t Is middernacht en in de hof (WK 148: 1, 2 en 3) 

’t Is middernacht en in den hof, 

Buigt, tot de dood bedroefd, in ’t stof 

De Levensvorst; in Zijn gebeên. 

Doorworstelt Hij zijn strijd alleen. 

’t Is middernacht, maar hoe Hij lijd’, 

Zijn jong’ren slapen bij dien strijd; 

En missen, afgemat in rouw, 

De aanblik op des Meesters trouw. 

’t Is middernacht, maar Jezus waakt, 

En ’t zielelijden, dat Hij smaakt, 

Bant uit Zijn hart de bede niet: 

Mijn Vader, dat uw wil geschied’. 

Stem 

Dan ontvouwt zich een politiek schouwspel in de vorm van een 

rechtszaak om Jezus te veroordelen. De soldaten leiden Hem naar 

Annas, die Hem ondervraagt over Zijn discipelen en Zijn 
onderricht. Jezus wordt gebonden naar de hogepriester Kajafas 

gebracht. 



Daarna komt Jezus in het gerechtsgebouw voor Pilatus. Deze vindt 
geen schuld in Hem en stuurt Hem naar Herodes. Herodes 

ondervraagt Hem en bespot Hem, hij doet Hem een sierlijk gewaad 

om. Vervolgens zendt hij Hem terug naar Pilatus. 

Opnieuw wordt Hij voor Pilatus geleid in de rechtszaal. ‘Bent U dan 

de Koning van de Joden?’ Maar Jezus antwoordt hem: ‘Mijn 

Koninkrijk is niet van deze wereld.’ Het volk wordt woedend en 

roept: ‘Weg met Hem, weg met Hem, kruisig Hem’. 

Pilatus roept het uit: ‘Ik vind geen schuld in Hem!’ Maar vanwege 

de menigte wordt Hij onschuldig veroordeeld. Jezus wordt 

gegeseld, bespot, geslagen, een purperen mantel wordt Hem 

omgehangen en een doornenkroon opgezet. En de menigte roept: 
‘Gegroet, Koning van de Joden!’ En ze gaven Hem slagen in het 

gezicht. 

Lezen: Johannes 19: 16 

Toen leverde hij Hem dan aan hen over om gekruisigd te worden. 

En zij namen Jezus mee en leidden Hem weg. 

Zingen: Is dat is dat mijn Koning (WK 147: 1 en 2) 

Is dat, is dat mijn Koning, 

dat aller vaad'ren wens, 

is dat, is dat zijn kroning? 

Zie, zie, aanschouw de mens! 

Moet Hij dat spotkleed dragen, 

dat riet, die doornenkroon, 
lijdt Hij die smaad, die slagen, 

Hij, God, Uw eigen Zoon? 

Ja, ik kost Hem die slagen, 

die smarten en die hoon; 

ik doe dat kleed Hem dragen, 

dat riet, die doornenkroon; 

ik sloeg Hem al die wonden, 

voor mij moet Hij daar staan; 
ik deed door mijne zonden, 

Hem al die jamm'ren aan.

 

Stem 

De menigte begeeft zich op weg naar Golgotha. Jezus draagt Zijn 

kruis en een stoet van mensen volgt Hem. Onderweg wordt Simon 

van Cyrene gedwongen Zijn kruis te dragen. Samen met twee 

misdadigers werd Hij buiten Jeruzalem gekruisigd. Pilatus schreef 

een opschrift boven Zijn kruis in het Grieks, Romeins en 

Hebreeuws: DIT IS DE KONING VAN DE JODEN. 

Stem 

Aan het kruis spreekt Hij zeven kruiswoorden. Als eerste vraagt Hij 
verzoening voor degenen die Hem aan het kruis genageld hebben 

en voor allen die erbij staan en het niet begrijpen. Zijn kleren 



worden onder de soldaten verdeeld, anderen bespotten Hem en 

het volk kijkt toe. 

Lezen: Lukas 23: 34  

En Jezus zei: Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij 

doen. 

Stem 

Het tweede woord is tot de moordenaar die naast Hem hangt en 

aan Jezus vraagt om hem te gedenken als Hij in Zijn koninkrijk 

gekomen is. 

Lezen: Lukas 23: 43  

En Jezus zei tegen hem: Voorwaar, zeg ik u, heden zult u met Mij 

in het paradijs zijn. 

Stem 

Dan klinkt er een woord van troost voor de discipel Johannes en 

Maria, Zijn moeder. Hij geeft hen aan elkaar, om voor elkaar zorg 

te dragen. 

Lezen: Johannes 19: 26-27 

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. En vanaf dat 

moment nam de discipel haar in zijn huis. 

Zingen: Als ik in gedachten sta (WK 140: 1, 2, 3 en 7) 
Als ik in gedachten sta 
bij het kruis van Golgotha, 
als ik hoor wat Jezus sprak, 

voor zijn oog aan 't kruishout 
brak, 
 
hoe daar allereerst Zijn mond 
troost voor vriend en moeder 
vond, 
weet ik: ‘Hij vergeet ons niet, 
Hij die stervend ons verliet’. 
 

Als ik hoor, hoe Jezus bad 
voor wie Hem gekruisigd had, 
weet ik: ‘Bij de Heiland is 

ook voor mij vergiffenis’. 
 
 
Op zijn kreet: ‘Het is volbracht’, 
antwoordt mijn aanbidding 
zacht: 
 ‘Jezus, ook voor mij verwierf 
U verlossing, toen U stierf’. 
 

Stem 

Dan richt Jezus Zich op Zijn lijden en sterven. ‘Mijn God, Mijn God, 

waarom hebt Gij Mij verlaten?’ Het is een hartenkreet die Hij hier 

in het volgende kruiswoord uitstoot. De Godverlatenheid drukt 

about:blank


onpeilbaar diep op Hem! De verbondenheid met Zijn Vader wordt 
verbroken! Daarom noemt Jezus Hem: Mijn God, Mijn God! 

Alle zonden van de hele wereld worden op Hem gelegd! De gloed 

van Gods toorn heeft zich op Golgotha op Christus ontladen. Hij 

neemt plaatsvervangend de straf van God, het lijden op Zich. Hier 

blijkt Gods liefde en barmhartigheid voor ons. Hij geeft Zijn enige 

Zoon voor ons. 

Jezus versmacht van dorst in Zijn lijden. Drie uren van diepe 

duisternis vallen over de aarde. In de duisternis roept Hij: ‘Mij 

dorst!’ Dan scheurt het voorhangsel van de tempel middendoor 

van boven naar beneden. De hemelse Vader vindt genoegdoening 

in het offer van Zijn Zoon. 

Lezen: Johannes 19: 30 

‘Het is volbracht!’ 

Meditatie 

Lezen: Lukas 23: 46 

En Jezus riep met luide stem en zei: ‘Vader in Uw handen beveel 

Ik Mijn geest’. En toen Hij dat gezegd had, gaf Hij de geest. 

Stem 

Vrijwillig heeft Hij Zijn leven afgelegd voor ons. 

Jozef van Arimathea verzocht Pilatus het lichaam van Jezus van 

het kruis af te mogen nemen. Hij wikkelde het in fijn linnen en 

legde Hem in een nieuw graf. De vrouwen waren hem gevolgd en 

zagen het graf en hoe Hij erin gelegd werd. Ze keerden terug en 
maakten specerijen en mirre gereed. Maar eerst rustten zij omdat 

het sabbat was. 

Lezen: Lukas 24: 1-7 

En op de eerste dag van de week gingen zij, heel vroeg in de 

morgen, naar het graf en brachten de specerijen mee die zij 

gereedgemaakt hadden, en sommigen gingen met hen mee. Zij nu 

vonden de steen afgewenteld van het graf. En toen ze naar binnen 

gegaan waren, vonden zij het lichaam van de Heere Jezus niet. En 

het gebeurde toen ze daarover in twijfel waren, zie, twee mannen 

stonden bij hen in blinkende gewaden. En toen zij zeer bevreesd 

werden en het gezicht naar de grond bogen, zeiden die tegen hen: 

Waarom zoekt u de Levende bij de doden? Hij is hier niet, maar Hij 
is opgewekt. Herinner u hoe Hij tot u gesproken heeft, toen Hij 



nog in Galilea was. De Zoon des mensen moet overgeleverd 
worden in handen van zondige mensen en gekruisigd worden en 

op de derde dag opstaan. 

Gedicht: Pasen 
Van Cobi van der Hoeven-Zondag uit “Gevouwen handen” 

Het lege graf 

Een nieuwe dag 

Een nieuw begin 

Jezus overwint. 

Triomfater 

Overwinnaar 
over leven en over dood 

Hij die Zelf het graf ontsloot 

Om eeuwig leven 

aan ons te geven 

Daarvoor heeft Hij 

aan ’t kruis geleden 

Dus juich en jubel 

geef Hem d’ eer 

JEZUS CHRISTUS 

onze Heer’ 

Lezen: Mattheüs 28: 9-10 

Toen zij weggingen om het aan Zijn discipelen bekend te maken, 
zie, Jezus kwam hun tegemoet en zei: Wees gegroet! Zij gingen 

naar Hem toe, grepen Zijn voeten en aanbaden Hem. Toen zei 

Jezus tegen hen: Wees niet bevreesd; ga heen, bericht Mijn 

broeders dat zij naar Galilea moeten gaan, en daar zullen zij Mij 

zien. 

Stem 

Hij maakte Zich bekend, eerst aan de vrouwen, dan aan de 

broeders en aan velen is Hij verschenen. Sommigen geloofden en 

aanbaden Hem, anderen twijfelden. Toch is het zeker: Hij is 

opgestaan! Hij leeft! Soms zien we het niet goed omdat we het 

zicht op het Woord zijn kwijtgeraakt. Maria zag in Hem de hovenier 

en ook de Emmaüsgangers herkenden Hem niet. Maar als Jezus 
het Woord opent en uitlegt dan gaan ze het zien. Misschien 

herkent u dat wel, het kan soms zo donker zijn in ons hart. Wat 

rijk als Jezus ook naar ons komt in de uitleg van het Woord. 



Dat we Hem herkennen vanuit Zijn Woord. Deze blijde boodschap 
moet aan iedereen verkondigd worden. Jezus geeft daarvoor Zelf 

de opdracht. ‘Ga heen, zeg het Mijn broederen en aan alle volken’. 

We mogen Zijn genade doorgeven aan wie het maar horen wil. 

Want in Hem is het leven en overvloed! 

Zingen: U zij de glorie (WK 183: 1, 2 en 3) 

U zij de glorie, opgestane Heer! 

U zij de victorie, nu en immermeer. 

Vol van licht en luister daalt de engel af 

en verbreekt de kluister van ’t verwonnen graf: 

U zij de glorie, opgestane Heer! 

U zij de victorie, nu en immermeer. 

Zie Hem verschijnen, Jezus, onze Heer! 

Redder van de zijnen; twijfel nu niet meer. 

Zie zijn aanschijn blinken als de morgenzon; 

laat uw lied weerklinken: ‘Christus overwon!’ 

U zij de glorie, opgestane Heer! 

U zij de victorie, nu en immermeer. 

Zou ik nog vrezen? Christus leeft voorgoed, 

die met heel mijn wezen ik beminnen moet. 

Hij is mijn victorie, troost en toeverlaat, 

die mij in zijn glorie eeuwig delen laat. 

U zij de glorie, opgestane Heer! 

U zij de victorie, nu en immermeer. 

Lezen: Efeze 2: 1-6 

Ook u heeft Hij met Hem levend gemaakt, u die dood was door de 

overtredingen en de zonden, waarin u voorheen gewandeld hebt, 

overeenkomstig de leefwijze van deze wereld, overeenkomstig de 

wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die 

nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder 

wie ook wij allen voorheen verkeerden, in de begeerten van ons 

vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen; en wij 

waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen. 

Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote 

liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren 

door de overtredingen, met Christus levend gemaakt uit genade 
bent u zalig geworden en heeft ons met Hem opgewekt en 

met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. 



Stem 
Als we hierover nadenken, raken we dan niet onder de indruk van 

Zijn liefde en worden we niet overweldigd door Zijn genade? De 

zaligheid ligt vast in Hem en Zijn verlossingswerk! Wat een rust 

geeft dat voor ons, het hangt niet van ons af, maar Hij heeft alles 

volbracht. Hij neemt ons mee en zet ons in de hemelse gewesten! 

Daar worden wij bekleed met de gerechtigheid van Christus. De 

Heere ziet geen zonde meer in ons aan, die zijn met Christus 

gekruisigd en we zijn een nieuwe schepping in Hem geworden. 

Daarom, wie de zaligheid buiten zichzelf zoekt, in Hem, komt 

eeuwig thuis bij Hem! Die ontvangt de zegekroon van Hem. 

Zingen: Psalm 21: 3 EN 4 
Gij, die hem gunstig hebt gered, 

Zijt hem met volle stromen 

Van zegen voorgekomen; 

Ook hebt Gij hem op 't hoofd gezet, 

Hem, die op U betrouwt, 

Een kroon van 't fijnste goud. 

Hij heeft, o God, van U begeerd 

Het onvergank'lijk leven; 

Gij hebt het hem gegeven. 

Zo zijn de dagen hem vermeêrd; 

Zo leeft de Vorst altoos; 

Zo leeft hij eindeloos. 

Gedicht: Ik leef en gij zult leven! 
Van Christien de Priester uit “Hij heeft gedacht aan Zijn genade” 

De zon gaat op; het eerste morgengloren 

Verdrijft het donker van de somb’re nacht. 

Dan doet God Zelf Zijn stem op aarde horen 

En d’ aarde beeft door Goddelijke macht. 

Een engel wordt gezien in Jozefs hof 

En wachters vallen sidderend in ’t stof! 

Omdat Hij leeft, wil Hij in gunst gedenken 

Aan mensen, dood in zonde en in schuld. 

Hij wil aan geest’lijk doden leven schenken, 
Zodat hun hart met vrede wordt vervuld. 

Zoek dan de Heer’ en leef! Nog is het tijd! 

Zoek Hem en leef, ja leef in eeuwigheid! 



Zingen: Wees gegroet gij eersteling der dagen (OTH 130) 
Wees gegroet, gij eersteling der dagen, 

morgen der verrijzenis, 

bij wiens licht de macht der hel verslagen 

en de dood vernietigd is! 

Here Jezus, trooster aller smarten, 

zon der wereld, schijn in onze harten, 

deel ons zelf de voorsmaak mee 

van der zaal'gen sabbatsvree! 

 Op uw woord, o Leven van ons leven, 

 werpen wij het doodskleed af! 

 Door de kracht uws Geestes uitgedreven, 
 treden w' uit ons zondengraf. 

 Leer ons daag'lijks, leer ons duizendwerven, 

 in uw kruisdood meegekruisigd sterven, 

 en herboren - opgestaan, 

 achter U ten hemel gaan! 

In uw hoede zijn wij wel geborgen, 

en schoon eerlang 't oog ons breek', 

open gaat het op de grote morgen 

na deez' aardse lijdensweek. 

Welk een dag der ruste zal dat wezen, 

als w' onsterf'lijk, uit de dood verrezen, 

knielen voor uw dankaltaar! 
Amen, Jezus, maak het waar! 

 

Dankgebed 
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