


 
 
Instrumentaal 
Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten, 
In deze zee verzinken mijn gedachten: 
O liefde die, om zondaars te bevrijden, 
Zo zwaar moest lijden. 
 
'K Zie U, God zelf, in eeuwigheid geprezen, 
Tot in de dood als mens gehoorzaam wezen, 
In onze plaats gemarteld en geslagen, 
De zonde dragen. 
 
Dit breekt mijn trots. Waar zou ik nog op bogen? 
Ik lig in 't stof, maar God komt mij verhogen, 
Nu ik van vijand Gods en tegenstander 
In vriend verander. 
 
Daar Ge U voor mij hebt in de dood gegeven, 
Hoe zou ik naar mijn eigen wil nog leven? 
Zou ik aan U voor zulk een bitter lijden 
Mijn hart niet wijden? 
 
Inleiding 
 
Solozang 
Als ik in gedachten sta, 
bij het kruis van Golgotha, 
als ik hoor wat Jezus sprak, 
voor zijn oog aan 't kruishout brak. 
 
Hoe nog stervende zijn mond, 
troost voor vriend en moeder vond, 
weet ik: Hij vergeet ons niet, 
Schoon Hij stervend ons verliet 
 
Vervolg inleiding 
 
  

Opening 



Vervolg solozang 
Op zijn kreet: "Het is volbracht," 
antwoordt mijn aanbidding zacht: 
Jezus, ook voor mij verwierf, 
Gij verlossing, toen Gij stierf. 
 
Hoor ik, hoe het laatst van al, 
Hij zijn geest aan God beval, 
weet ik ook mijn geest en lot, 
in de handen van mijn God. 
 
Gebed 
 

Met Hem geleden 
 
 
1 Petrus 4: 12 en 13 
Geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving 
dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam. 
Maar verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van 
Christus, opdat u zich ook in de openbaring van Zijn heerlijkheid mag 
verblijden en verheugen. 
 
Samenzang 
Wij danken U, voor uw verzoenend lijden 
o Lam, dat U voor mij de strijd wou strijden 
U hebt de toorn, die over mij moest komen  
op U genomen 
 
U droeg voor mij de last van al mijn zonden 
Zij sloegen u die gruwelijke wonden. 
Opdat ik, Heer, uw heerlijkheid zou erven, 
liet God U sterven 
 
Romeinen 8:16 en 17 
De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. 
En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God en 
mede-erfgenamen van Christus; wanneer wij althans met Hem lijden, opdat 
wij ook met Hem verheerlijkt worden. 
 
  



Gedicht: Duisternis Mies Vreugdenhil 

Ik bid wel iedre dag om kracht 
en of Gij mij hieruit wilt trekken 
rondom is duisternis en nacht 
maar wil toch vrede in mijn hart verwekken. 
 
Ik bid of Gij mij steeds nabij wilt zijn 
o, laat mij niet alleen in al dit lijden 
behoed mij voor een al te grote pijn 
wil mij van opstand tegen U bevrijden. 
 
Ik bid of ik in deze grote nood 
toch steeds Uw eigen kind mag blijven 
Gij redde mij uit zonde en uit dood 
en d’ overwinningskroon zal ik eens krijgen. 
 
Ik bid of ik maar waardig zijn 
mag om dit zware kruis te dragen  
mijn pijn is niets, bij al Uw pijn 
maar heel mijn hart zit vol met vragen. 
 
Instrumentaal: Psalm 61 
Wil, o God, mijn bede horen; 
Neig Uw oren 
Naar mijn zuchten en geween. 
In veraf gelegen streken, 
Schier bezweken, 
Zoek ik heul bij U alleen. 
 
2 Korinthe 1: 5,6,7 
Want zoals het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo is door 
Christus ook onze vertroosting overvloedig. 
Of wij nu verdrukt worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid, die tot stand 
gebracht wordt in de volharding in hetzelfde lijden dat ook wij lijden; of dat wij 
getroost worden, het is eveneens tot uw vertroosting en zaligheid. 
En onze hoop voor u is vast, in de wetenschap dat u, zoals u deelhebt aan het 
lijden, zo ook deelhebt aan de vertroosting. 
 
  



Met Hem gekruisigd en gestorven 
 
Romeinen 6: 6-8  
Dit weten wij toch, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het 
lichaam van de zonde tenietgedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de 
zonde zouden dienen. 
Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. 
Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met Hem 
zullen leven. 
 
Samenzang 
Lam Gods, dat zo onschuldig 
zo moedig en geduldig 
aan ’t schandlijk kruishout lijdt, 
verdienden niet mijn zonden 
die striemen en die wonden? 
Ik weet dat Gij onschuldig zijt! 
 
Niet Gij, nee ik moest sterven 
en ‘s Vaders liefde derven 
in eindeloze pijn! 
Maar in uw mededogen  
sloeg Gij op mij uw ogen 
en wilde mijn verlosser zijn 
 
O, Godslam, nooit volprezen, 
leer mij de zonde vrezen, 
waarvoor Gij stierf aan “t kruis! 
Deel mij uw grote vrede, 
deel mij uw hemel mede 
en leid mij eens in ’t vaderhuis 
 
Gedicht: O lam van God A.F. Troost 
O lam van God, ik kom met schroom, 
want aan mijn beide handen 
al vouw ik die veelvuldig vroom, 
kleeft bloed en schuld en schande. 
O kind van Bethlehem 
ginds wenkt Jeruzalem 
kom, lam van God en ga 
met mij naar Golgotha – 
Gij zijt mijn offerande  
  



Samenzang: Psalm 22: 1 
Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij, 
En redt mij niet, terwijl ik zwoeg en strij', 
En brullend klaag in d' angsten die ik lij', 
Dus fel geslagen? 
't Zij ik, mijn God, bij dag moog' bitter klagen, 
Gij antwoordt niet; 't Zij ik des nachts moog' kermen. 
Ik heb geen rust, ook vind ik geen ontfermen 
In mijn verdriet.  
 
Galaten 2: 20 
Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in 
mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van 
God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven. 
 
Stil moment 
 
Instrumentaal 
Langs de Via Dolorosa in Jeruzalem die dag, 
Verdrongen zich de mensen in de straat. 
Daar staarden ze Hem na: 
De man die sterven moest op Golgotha. 
 
Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg, 
Ging de Christus, onze Koning als een lam. 
Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart, is Hij gegaan, 
Langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha. 
 
Er kwam bloed uit al zijn wonden, uit de striemen op zijn rug, 
Uit de kroon van doornen om zijn hoofd geklemd. 
En Hij droeg met elke stap 
De hoon van hen die schreeuwden: "Kruisigt Hem!". 
 
Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg, 
Ging de Christus, onze Koning als een lam. 
Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart, is Hij gegaan, 
Langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha. 
 
Zijn kruis werd een troon, zijn bloed wast ons schoon 
En het stroomt door het hart van Jeruzalem. 
 
Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg, 
Ging de Christus, onze Koning als een lam. 
Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart, is Hij gegaan, 
Langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha.  



Met Hem begraven 

 
 
Romeinen 6: 3 en 4 
Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood 
gedoopt 
Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals 
Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij 
in een nieuw leven zouden wandelen. 
 
Kolossenzen 2:12 
U bent immers met Hem begraven in de doop, waarin u ook met Hem bent 
opgewekt, door het geloof van de werking van God, Die Hem uit de doden 
heeft opgewekt. 
 
Zanggroep: Doop 
In het water van de doop, 
zien wij hoe God zelf belooft, 
dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is. 
Water dat getuigt en spreekt, 
van de hoop die in ons leeft, 
dat Gods liefde voor ons niet veranderd is. 
 

Eén met Christus in zijn dood, 
gaan wij onder in de doop, 
overtuigd dat er bij Hem vergeving is. 
Eén met Christus, ingelijfd, 
staan wij op van schuld bevrijd, 
in een leven dat voorgoed veranderd is. 
 

Met de Heer begraven en weer opgestaan, 
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan. 
Uit het water van de doop, 
putten wij geloof en hoop, 
dat Gods trouw en liefde blijvend is. 
Dat Gods trouw en liefde blijvend is. 
 

In zijn lichaam ingelijfd: 
Christus’ kerk die wereldwijd, 
is geroepen om een beeld van Hem te zijn. 
Mensen overal vandaan, 
die de weg van Christus gaan, 
om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn. 
Reinig ons, vernieuw ons leven Heer. 
Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer. 



Prijs de Vader, prijs de Zoon en heil’ge Geest! 
Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft! 
Wat een liefde, wat een hoop! 
U verzegelt door de doop 
dat ons leven bij U veilig is. 
Dat ons leven bij U veilig is. 
 
Romeinen 6: 5 
Want als wij met Hem één plant zijn geworden, gelijkgemaakt aan Hem in 
Zijn dood, dan zullen wij ook aan Hem gelijk zijn in Zijn opstanding 
 
Gedicht: Zijt gij gedoopt Joh. de Heer 
Zijt gij gedoopt in Christus’ dood, en in Zijn graf begraven, 
dan zijt gij daardoor deelgenoot, van Zijne Geestes gaven. 
Geen zonde heers’ meer over u; gij toch gij zijt gestorven:  
leef slechts het nieuwe leven nu, door Jezus u verworven. 
 
Het is de Heilands liefste wens, dat, die Zijn naam belijden, 
niet leven naar de oude mens, maar als door Hem bevrijden, 
Zo gij met Hem gekruisigd zijt, is u ook macht gegeven, 
om door die doop ten allen tijd, de nieuwe mens te leven. 
 
Met Hem opgestaan 

 
 
Efeze 2:4-10 
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, opdat Hij in de komende eeuwen de alles 
overtreffenderijkdom van Zijn genade zou bewijzen, door de goedertierenheid 
over ons in Christus Jezus. 
Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het 
is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen. 
Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te 
doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. 
 
  



Samenzang 
Jezus alleen, ik bouw op Hem 
Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht. 
Door stormen heen hoor ik zijn stem, 
Dwars door het duister van de nacht. 
 
Zijn woord van liefde dat mij sust 
Verdrijft mijn angst; nu vind ik rust! 
Mijn vaste grond, mijn fundament; 
Dankzij Zijn liefde leef ik nu. 
 
Jezus alleen werd mens als wij; 
Klein als een kind, in kwetsbaarheid. 
Oneindig veel hield Hij van mij, 
Leed om mijn ongerechtigheid. 
 
door zijn offer werd ik vrij, 
Hij droeg mijn straf, Hij stierf voor mij,  
ontnam de dood zijn heerschappij; 
Dankzij Zijn sterven leef ik nu. 
 
Daar in het graf, in dood gehuld, 
Leek al Zijn macht tenietgedaan. 
Maar, o die dag, dat werd vervuld: 
Jezus, de Heer is opgestaan! 
 
Sinds Hij verrees in heerlijkheid 
Ben ik van vloek en schuld bevrijd 
Ik leef in Hem en Hij in mij; 
Dankzij zijn bloed ben ik nu vrij. 
 
Geen levensangst, geen stervensnood; 
Dat is de kracht, waar ik in sta. 
Van eerste stap tot aan de dood 
Leidt Hij de weg waarop ik ga. 
 
Geen duivels plan of aards bestaan 
Kan mij ooit roven uit zijn hand. 
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam; 
In die verwachting houd ik stand. 
In Hem alleen, in Hem alleen! 
 
  



Gedicht Angela Walraven 
Met Jezus Christus opgestaan, 
door Gods liefde, mij gedaan: 
Zijn enige Zoon gegeven, 
om eeuwig te leven. 
 
In Hem ga ik niet verloren, 
ben in het Licht opnieuw geboren. 
 
Met Jezus ben ik opgestaan, 
bevrijd van zonde en de dood, 
verlost van duisternis, van waan: 
ik geloof in dit geschenk, zó groot 
 
Samenzang: Psalm 32: 1 en 4 
Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven; 
Die van de straf voor eeuwig is ontheven; 
Wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt, 
Voor 't heilig oog des HEEREN is bedekt. 
Welzalig is de mens, wien 't mag gebeuren, 
Dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren, 
En die in't vroom en ongeveinsd gemoed, 
Geen snood bedrog, maar blank' oprechtheid voedt. 
 
Gij zijt mij, HEER, ter schuilplaats in gevaren; 
Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren; 
G' Omringt me, daar Gij mij in ruimte stelt, 
Met blij gezang, dat mijn verlossing meldt. 
Mijn leer zal u, o mens, naar't recht doen hand'len, 
En wijzen u den weg dien gij zult wand'len; 
Ik zal u trouw verzellen met mijn raad, 
Terwijl mijn oog op u gevestigd staat. 
 
Kolossenzen 3: 1-4 
Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar 
Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. 
Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want u bent 
gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. 
Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u 
met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid. 
 
  



Afsluiting 
 
 
Gebed 
 
Samenzang 
'k Heb geloofd en daarom zing ik, 
Daarom zing ik van gena. 
Van ontferming en verlossing, 
Door het bloed van Golgotha. 
Daarom zing ik U, die stervend 
Alles, alles hebt volbracht. 
Lam Gods, dat de zonden wegneemt, 
Lam van God, voor ons geslacht. 
 
'k Heb geloofd in U, wie d’ aarde 
Met haar doornen heeft gekroond, 
Maar die nu, gekroond met ere, 
Aan Gods rechterzijde troont. 
U, aan wiens doorboorde voeten, 
Eenmaal in het gans heelal, 
Hier, daarboven en hieronder, 
Alle knie zich buigen zal. 
 
Ja, 'k geloof en daarom zing ik, 
Daarom zing ik U ter eer, 
'S werelds Heiland, Hogepriester, 
Aller heren Opperheer! 
Zoon van God en Zoon des mensen, 
O, kom spoedig in uw kracht, 
Op des hemels wolken weder! 
Kom, Heer Jezus, kom, ik wacht. 
  



Fijn dat u erbij was! 
Graag willen we in stilte de kerk verlaten. 
Dit programmaboekje mag u meenemen. 

 
 

Doorpraten 
Wilt u meer weten of eens met iemand kunnen doorpraten over de betekenis 

van Goede Vrijdag en Pasen? Neem gerust contact op met  
Helmich Spijkerboer, h.spijkerboer@cgknunspeet.nl 

 
 

Komende kerkdiensten 
U bent ook van harte welkom bij de kerkdiensten op de avond van  

Goede Vrijdag en op eerste en Tweede Paasdag. 
 

CGK Nunspeet houdt haar kerkdiensten in deze periode alleen in de 
Dorpskerk, Gruppendelerweg 4.  

 
15 april - Goede Vrijdag 

17.00 uur: ds. P.D.J. Buijs 
19.30 uur: ds. B. de Graaf 

 
17 april - 1e Paasdag  

9.00 uur: ds. P.D.J. Buijs 
11.00 uur: prof. dr. M.J. Kater 

14.30 uur: ds. J.L. de Jong 
17.00 uur: ds. P.D.J. Buijs 

 
18 april - 2e Paasdag  

9.00 uur: ds. B. de Graaf 
11.00 uur: ds. P.D.J. Buijs 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gezegende Paasdagen toegewenst! 


