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Stil gebed, votum en groet 

 

Zingen:              Opwekking 640 

Ik hef mijn ogen op naar de bergen, 

waar komt mijn hulp vandaan? 

Ik hef mijn ogen op naar U, Heer, 
die mij bij zal staan. 

 

Mijn hulp is van U, Heer, 
die alles heeft gemaakt. 

U zult voorkomen dat ik wankel of val. 

U bent mijn beschermer 
die over mij waakt, 

die niet sluimeren of slapen zal. 

 
Wat kan mij gebeuren 

door zon of door maan? 

U bent mijn schaduw, 
U bent er altijd. 

Bewaart heel mijn leven, 

mijn komen en gaan, 
U beschermt mij tot in eeuwigheid. 

Mijn hulp is van U, Heer! 

 
Gebed 

 

We lezen Johannes 18:28-19:16 
 

Uitleg voor de kinderen 

 
Kinderlied 

 
Verkondiging 

 

Bevestiging van ambtsdragers 
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Zingen:            Psalm 119 : 13 en 14 

13 Geef mij een hart dat U met vreugde groet, 
geef mij verstand - daar zal ik wel bij varen -, 

dat ik niet haak naar zilver, goud en goed, 

niet gretig schatten om mij heen vergare. 
Als Gij de weg der wet mij weten doet, 

dan zal ik die ten einde toe bewaren. 

 
14 Bewaar mijn oog, dat niet de valse schijn, 

dat niet de lege vreugd mijn hart bewege. 

Slechts in uw spoor kan leven leven zijn. 
Vestig mijn aandacht op de rechte wegen. 

Doe uw beloften onverwrikbaar zijn, 

immers uw knecht is tot uw dienst genegen. 

 

Gebed 

 
Mededeling diakenen 

 

Zingen:         Gezang 575 : 1, 2 en 6 (LB) 
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. 

 
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. 
 

Zegen 


