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Ds. CC den Hertog 

 

 
Stil gebed, votum en groet 

 

Zingen:            Psalm 134 : 1-3 (GK) 

1 Komt allen, dienaars van de HEER, 

zegent zijn naam en geeft Hem eer, 

U die in 't huis des HEREN staat 
en in de nacht Hem dienen gaat. 

 

2 Heft nu uw handen naar omhoog, 
richt op het heiligdom uw oog. 

Brengt uit des HEREN tempelhof 

aan Hem uw dank, uw lied en lof. 
 

3 Uit Sion dale op u neer 

de zegen van uw God, de HEER, 
die hemel, aarde, al wat leeft, 

zijn naam ter eer geschapen heeft. 

 
De wet van God 

 

Gebed 
 

We lezen Johannes 18 : 1-27 

 
Uitleg voor de kinderen 

 

Zingen:              ‘Een kus’ uit Jezus Leeft 
De ogen van de Heer kijken hem aan ,  

terwijl een groep soldaten met wapens bij hem staan.   

Ogen vol van liefde, ogen vol verdriet,   
maar Judas’ hart is koud en hard; hij ziet die liefde niet.  

  
De woorden van de Heer gaan door de nacht:   

‘Verraad jij mij met een kus? Dat had ik niet verwacht.’  

Woorden vol van liefde, woorden vol verdriet   
maar Judas heeft zich omgedraaid, hij hoort die liefde niet.   

  



 2 

Jezus was zijn Heer,   

Jezus was zijn Vriend,   
Jezus was de Zoon van God   

die hij heeft gediend.   

  
En nu groet hij Jezus met een kus,   

en nu noemt hij zijn Meester bij die naam.   

Het leger weet nu wie   
zij in de boeien moeten slaan.   

  

Jezus was zijn Heer,  
Jezus was zijn Vriend,   

Jezus was de Zoon van God  

die hij heeft gediend.  

  

Jezus is mijn Heer,   

Jezus is mijn vriend,   
Jezus is de Zoon van God   

die ik dien.  

 
Verkondiging 

 

Gebed 
 

Mededeling diakenen 

 
Zingen:         Gezang 838 : 1, 3 en 4 (LB) 

1 O grote God die liefde zijt, 

o Vader van ons leven, 
vervul ons hart, dat wij altijd 

ons aan uw liefde geven. 

Laat ons het zout der aarde zijn, 
het licht der wereld, klaar en rein. 

Laat ons uw woord bewaren, 

uw waarheid openbaren. 
 

3 Leer ons het goddelijk beleid 

der liefde te beamen, 
opdat wij niet door onze strijd 

uw goede trouw beschamen. 

Leg ons de woorden in de mond 
die weer herstellen uw verbond. 

Spreek zelf door onze daden 
van vrede en genade. 

 

4 Wij danken U, o liefde groot, 

dat Christus is gekomen. 
Wij hebben in zijn stervensnood 

uw diepste woord vernomen. 

Nog klinkt dat woord;  
het spreekt met macht 

en het wordt overal volbracht 
waar liefde wordt gegeven, 

wij uit uw liefde leven. 

 
Zegen 


