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Stil gebed, votum en groet 

 

Zingen:           Psalm 69 : 1, 3 en 8 (LvK) 
1 Red mij, o God, het water stijgt en stijgt, 

ik heb geen vaste grond onder de voeten. 

Zal ik dan in het niet verzinken moeten, 
in het moeras des doods, waar alles zwijgt? 

Ik heb geroepen tot mijn stem 't begaf. 

Voortdurend heb ik naar U uitgekeken. 
Het diepe water wordt mij tot een graf, 

mijn keel is hees, mijn ogen zijn bezweken. 

 
3 Het is om U dat ik word afgeweerd, 

om U draag ik het brandmerk van de schande, 

verbroken zijn de broederlijke banden, 
de ijver voor uw huis heeft mij verteerd. 

De smaad van wie U smaadt kwam op mij neer 

en met de vinger word ik nagewezen. 
Mijn rouw en tranen keren tot mij weer. 

In aller oog moet ik verachting lezen. 

 
8 Maar ik, die diep gebukt ga onder leed, 

ik zal nochtans uw grote goedheid prijzen. 

Dat is U liever, Heer, dan eerbewijzen, 
offers waarmee men voor het altaar treedt. 

Als uit de afgrond zo uw lof opgaat, 

dan zal dat uw bedroefden blijdschap geven, 
daar Gij de onderdrukten gadeslaat. 

Gij allen die God zoekt, uw hart herleve! 

 
Gebed 

 
We lezen Johannes 19 : 16-42 

 

Verkondiging 
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Zingen:      Gezang 576 : 1, 4 en 6 (LB, hertaling Ria Borkent) 

1. O hoofd vol bloed en wonden,  
hoe pijnlijk alle hoon;  

bespottelijk omwonden  

met deze doornenkroon.  
U, Jezus, die gesierd werd  

met hoogste eer en pracht,  

hoe laag en mensonterend –  
ik groet u stil en zacht.  

  

4. Erken mijn naam en noem mij,  
mijn Herder, neem mij aan.  

Bij u, de bron van goedheid,  

komt alle goeds vandaan.  
Uw hand heeft mij verzadigd  

met honing, melk en wijn,  

uw Geest geeft alle gaven  
die uit de hemel zijn.  

  

6. Als ik zal moeten sterven,  
laat mij dan niet alleen.  

Als ik de dood moet erven,  

blijf heel dicht om mij heen.  
Als ik het allerbangst ben,  

te bang om sterk te zijn,  

haal mij dan uit mijn angsten,  
Heer, door uw angst en pijn.  

 

Gebed 
 

Mededeling diakenen 

 
Zingen:              Gezang 590 : 1 (LB) 

1. Nu valt de nacht.  

Het is volbracht:  
de Heer heeft heel zijn leven  

voor het menselijk geslacht  

in Gods hand gegeven.  
 

Zegen 


