
Zondagmorgen 22 maart 
 
Voorganger: Ds M. A. Kuijt uit Wijk. 
Organist: Sjoerd Luijendijk 
 
 
Samenzang:    Weerklank   155  Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis 
 

1. 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? 
 

2. 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. 
 

3. Mijn Verlosser hangt aan 't kruis, 
en ik zou in droeve dagen 
troost'loos klagen? 
Klagen, neen! Bij dit gezicht 
valt de zwaarste last mij licht. 
 

4. Mijn Verlosser hangt aan 't kruis! 
'k Heb mij, heer, in dood en leven 
U gegeven. 
Laat mij dan in vreugd en pijn 
met u in gemeenschap zijn.  

 
Votum en Groet 
 
 
 
 
 



Samenzang: Psalm 56: 1,2 
 

1. Gena, o God, bescherm mij door Uw hand; 
Zie, hoe ik ben omringd aan allen kant; 
Zie, hoe de mens zijn boze netten spant, 
Om mij daarin te jagen. 
Den gansen dag is 't oog op mij geslagen; 
Zijn list legt mij op al mijn wegen lagen; 
Zijn macht vergroot mijn ongeluk en plagen; 
Ontroert mijn ingewand. 
 

2. Maar word' ik ooit met bange vrees belaân, 
Dan zal op U mijn vast betrouwen staan. 
Ik prijs in God Zijn woord; ik steun voortaan 
Op Hem; zou vlees mij deren? 
Ik vrees hen niet, die mijne smart vermeêren; 
Mij, dag op dag, door lastertaal onteren; 
Mijn woorden in een valsen zin verkeren; 
Arglistig mij verraân. 

 
Wetslezing 
 
Samenzang: Psalm 139: 14 
 
14.  Doorgrond m', en ken mijn hart, o HEER; 

Is 't geen ik denk niet tot Uw eer? 
Beproef m', en zie, of mijn gemoed 
Iets kwaads, iets onbehoorlijks voed'; 
En doe mij toch met vaste schreden 
Den weg ter zaligheid betreden. 
 

Gebed 
 
Schriftlezing:  Lucas 22 vers 47-53     
 
 
 
 



Samenzang: Weerklank  149    Jezus, leven van ons leven 
 

 

1   Jezus, leven van ons leven, 
Jezus, dood van onze dood, 
Gij hebt U voor ons gegeven, 
Gij neemt op U angst en nood, 
Gij moet sterven aan uw lijden 
om ons leven te bevrijden. 
Duizend, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer. 

 
2   Gij die alles hebt gedragen 

al de haat en al de hoon, 
die beschimpt wordt en geslagen, 
Gij rechtvaardig, Gij Gods Zoon, 
als de minste mens gebonden, 
aangeklaagd om onze zonde. 
Duizend, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer. 

 
3   Die gewillig waart ten dode, 

in het duister van de pijn 
U ten offer hebt geboden, 
hoe verlaten moet Gij zijn, 
troosteloos aan 't kruis gehangen 
opdat wij uw troost ontvangen. 
Duizend, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer. 

 
4   Alle leed hebt Gij geleden, 

Gij gedragen met geduld. 
Als een worm zijt Gij vertreden 
zonder schuld, om onze schuld, 
opdat wij door U verheven 
als verlosten zouden leven. 
Duizend, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer. 
 
 

 



5   Koning tot een spot getekend 
met een riet en doornenkroon, 
bij de moordenaars gerekend 
overstelpt met smaad en hoon, 
opdat naar uw welbehagen 
wij de kroon der ere dragen. 
Duizend, duizenmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer. 

 
6   Dank zij U, o Heer des levens, 

die de dood zijt doorgegaan, 
die Uzelf ons hebt gegeven 
ons in alles bijgestaan, 
dank voor wat Gij hebt geleden, 
in uw kruis is onze vrede. 
Voor uw angst en diepe pijn 
wil ik eeuwig dankbaar zijn. 

 
Verkondiging:  Lucas 22 vers 48 
 
Samenzang: Psalm 2: 6,7 
 

6. Vreest 's HEEREN macht en dient Zijn Majesteit; 
Juicht, bevend op 't gezicht van Zijn vermogen, 
En kust den Zoon, van ouds u toegezeid, 
Eer u Zijn toorn verdelg' voor aller o - gen; 
U op uw' weg tot stof doe wederkeren, 
Wanneer Zijn wraak, getergd door uw gedrag, 
U, onverhoeds, zou door haar gloed verteren, 
Tot staving van Zijn langgehoond gezag. 
 

7. Welzalig zij, die, naar Zijn reine leer, 
In Hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen; 
Die Sions Vorst erkennen voor hun HEER; 
Welzalig zij, die vast op Hem betrou - wen. 
 

Dankgebed 
 



 
Samenzang: Psalm 103: 5,6 
 

5. Hij zal Zijn volk niet eindeloos kastijden, 
Noch eeuwiglijk Zijn gramschap ons doen lijden. 
Hij is het, die ons Zijne vriendschap biedt. 
Hij handelt nooit met ons naar onze zonden; 
Hoe zwaar, hoe lang wij ook Zijn wetten schonden, 
Hij straft ons, maar naar onze zonden niet. 
 

6. Zo hoog Zijn troon moog' boven d' aarde wezen, 
Zo groot is ook voor allen, die Hem vrezen, 
De gunst, waarmee Hij hen wil gadeslaan; 
Zo ver het west verwijderd is van 't oosten, 
Zo ver heeft Hij, om onze ziel te troosten, 
Van ons de schuld en zonden weggedaan. 

 
Zegen 
  
  
 


