
Goede Vrijdag 15 april 2022 

Hervormde Gemeente Wilnis 

Middagdienst 14.30 uur 

Ik heb dorst 

Johannes 19:28 

 

 

Het 5de kruiswoord van de Heer Jezus is: 

 

……………….………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Voorganger:  Ds. M. van de Ruitenbeek 

Orgel:   Kees Matze  
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Afkondigingen 

Zingen: WK lied 564 

Alzo lief had God de wereld, 

alzo lief had God de wereld, 

de wereld, de wereld, 

God had de wereld lief. 

Dat Hij aan ons heeft gegeven, 

dat Hij aan ons heeft gegeven, 

gegeven, gegeven, 

Zijn ééngeboren Zoon. 
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Opdat ‘n ieder die gelooft, 

opdat ‘n ieder die gelooft, 

een ieder, een ieder, 

het eeuwig leven heeft. 

Stil gebed  

Votum en groet 

Aanvangstekst: Openbaring 22 vers 17b: 

En laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water des 

levens nemen, voor niets. 

Zingen: Psalm 42 vers 1 en 2 

't Hijgend hert, der jacht ontkomen, 

Schreeuwt niet sterker naar 't genot 

Van de frisse waterstromen, 

Dan mijn ziel verlangt naar God. 

Ja, mijn ziel dorst naar den HEER; 

God des levens, ach, wanneer 

Zal ik naad'ren voor Uw ogen, 

In Uw huis Uw naam verhogen? 

'k Heb mijn tranen, onder 't klagen, 

Tot mijn spijze, dag en nacht; 

Daar mij spotters durven vragen: 

"Waar is God, dien gij verwacht?" 

Mijn benauwde ziel versmelt, 

Als zij zich voor ogen stelt, 

Hoe ik onder stem en snaren, 

Feest hield met Gods blijde scharen. 

Geloofsbelijdenis 
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Zingen: Psalm 43 vers 1 en 4 

Geduchte God, hoor mijn gebeden; 

Strijd voor mijn recht, en maak mij vrij 

Van hen, die, vol arglistigheden, 

Gerechtigheid en trouw vertreden, 

Opdat mijn ziel Uw naam belij', 

En U geheiligd zij. 

Dan ga ik op tot Gods altaren, 

Tot God, mijn God, de bron van vreugd; 

Dan zal ik, juichend, stem en snaren 

Ten roem van Zijne goedheid paren, 

Die, na kortstondig ongeneugt', 

Mij eindeloos verheugt. 

Gebed om de opening van het Woord en de verlichting door de 

Heilige Geest 

Schriftlezing: Johannes 19 vers 17 t/m 30 (De kruisiging) 

17 En terwijl Hij Zijn kruis droeg, ging Hij de stad uit naar de plaats die 

Schedelplaats genoemd wordt en in het Hebreeuws Golgotha. 
18 Daar kruisigden zij Hem en met Hem twee anderen, aan elke kant 

één, en Jezus in het midden. 
19 En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis; en er 

was geschreven: JEZUS DE NAZARENER, DE KONING VAN DE JODEN. 
20 Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar 

Jezus gekruisigd werd, was dicht bij de stad; en het was geschreven in 

het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. 
21 De overpriesters van de Joden dan zeiden tegen Pilatus: Schrijf niet: 

De Koning van de Joden, maar dat Hij gezegd heeft: Ik ben de Koning 

van de Joden. 
22 Pilatus antwoordde: Wat ik geschreven heb, heb ik geschreven. 



 
5 

23 Nadat de soldaten dan Jezus gekruisigd hadden, namen zij Zijn 

kleren en maakten vier delen, voor elke soldaat een deel, en zij 

namen ook het onderkleed. Het onderkleed nu was zonder naad, van 

bovenaf als één geheel geweven. 
24 Zij dan zeiden tegen elkaar: Laten wij dat niet scheuren, maar laten 

wij erom loten voor wie het zal zijn. Opdat het Schriftwoord vervuld 

zou worden dat zegt: Zij hebben Mijn kleren onder elkaar verdeeld en 

over Mijn kleed hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de 

soldaten gedaan. 
25 En bij het kruis van Jezus stonden Zijn moeder, de zuster van Zijn 

moeder, en Maria, de vrouw van Klopas, en Maria Magdalena. 
26 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. 
27 Daarna zei Hij tegen de discipel: Zie, uw moeder. En vanaf dat 

moment nam de discipel haar in zijn huis. 
28 Hierna zei Jezus, omdat Hij wist dat nu alles volbracht was, opdat 

het Schriftwoord vervuld zou worden: Ik heb dorst! 
29 Er stond dan een kruik vol zure wijn en ze vulden een spons met 

zure wijn, omwikkelden die met hysop en brachten die aan Zijn 

mond. 
30 Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij: Het is volbracht! 

En Hij boog het hoofd en gaf de geest. 

Zingen: Psalm 69 vers 9 

Versmaadheid breekt en scheurt mij 't hart vanéén; 

Ik ben zeer zwak; de lasteringen snijden 

Mij door de ziel; ik wacht naar medelijden, 

Naar troosters, maar, helaas, ik vind er geen. 

Ja, grote God, zij hebben mij, tot spijs, 

Bij al mijn smart nog bitt're gal gegeven; 

Een edikteug is zelfs een gunstbewijs, 

Wanneer de dorst mijn lippen saâm doet kleven. 
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Preek met als thema: Ik heb dorst (Johannes 19 vers 28) 

Vragen bij de preek 

1. Welk voorbeeld gebruikt de dominee over dorst? 
 

………………………………………..……………….……………………………………………… 

 

……………….………………………………………………………………………………………… 

 

……………….………………………………………………………………………………………… 

 

2. Heeft de Heere Jezus dorst gehad in Zijn leven? 
 

……….………………………………..……………………………………………………………… 

 

….…………………………………………………..………………………………………………… 

 

….…………………………………………………..………………………………………………… 

 

3. Waarom heeft de Heere Jezus dorst aan het kruis? 
 

a. .…………………………………………………..………………………………………………… 

 

b. .…………………………………………………..………………………………………………… 

 

c. .…………………………………………………..………………………………………………… 

 

4. Wat belooft de Heere Jezus? 

 

……….………………………………..……………………………………………………………… 

 

……….………………………………..……………………………………………………………… 
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Zingen: Weerklank lied 140 vers 1, 2, 3 en 6 

1 Als ik in gedachten sta 

bij het kruis van Golgotha, 

als ik hoor wat Jezus sprak, 

voor zijn oog aan 't kruishout brak, 

2 Hoe nog stervende zijn mond 

troost voor vriend en moeder vond, 

weet ik: "Hij vergeet ons niet, 

schoon Hij stervend ons verliet." 

3 Hoor ik dan, hoe Jezus bad 

voor wie Hem gekruisigd had, 

'k weet dan: "Bij de Heiland is 

ook voor mij vergiffenis." 

6 Hoor ik, hoe Hij riep: "Mij dorst!" 

dan roep ik: "O Levensvorst, 

Gij, Gij naamt de bitt're dronk, 

die deez' aard verzoening schonk!" 

Dankgebed en voorbede 

Collecte   1. Kerkbeheer         2. Diaconie 

U kunt uw gaven geven via de Appostel app of overmaken. op: 

1ste collecte: IBAN NL98 RABO 0373 7116 46 tnv CvK HG Wilnis  

2de collecte: IBAN NL17 RABO 0373 7101 94 tnv Diaconie HG Wilnis  

Zingen: Psalm 138 vers 4 

Als ik, omringd door tegenspoed, 

Bezwijken moet, Schenkt Gij mij leven; 

Is 't, dat mijns vijands gramschap brandt, 

Uw rechterhand Zal redding geven. 

De HEER is zo getrouw, als sterk; 

Hij zal Zijn werk Voor mij volen - den, 

Verlaat niet wat Uw hand begon, 

O Levensbron, Wil bijstand zenden.. 

Zegen 

Zingen Weerklank lied 469 vers 2 

Voor Uw woord van genade, dank U wel 

Voor Uw woord van genade, dank U wel 

Heer, U maakte ons vrij.  

In Uw kracht overwinnen wij.   

O, Heer, wij prijzen Uw naam  
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