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In stilte komen we de kerk binnen 
 
Inleidend pianospel 
 
Welkom (Gerard Leijsen) 
 
We gaan staan en zingen Lied 177 : 1, 2 en 7  
 
  
 1. 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. 
  
 2. ‘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. 
 
 7. Laat mij, o Heer, uw wond’re wijsheid prijzen, 
               dwaasheid en ergernis voor wereldwijzen, 
     laat mij uw kruis, dat sterken zwakheid noemen  
               als sterkte roemen.  
 
De gemeente gaat zitten 
 
Gebed (Gerard Leijsen) 
 
Zingen: Lied 575: 1 en 6 NLB 
 

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. 

 

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. 
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Lijdenscantate 
 
Vanavond herdenken wij een gedeelte van de lijdensweg die onze Heiland, voor 
ons, is gegaan. Wij doen dat met schriftlezingen uit het evangelie naar Johannes 
(NBV), gemeentezang en koralen uit de Johannes Passion  
van J.S. Bach. 
 
Joh. 18: 1-9  “De gevangenneming”  
Jezus ging met zijn leerlingen naar de overkant van de Kidronbeek. Daar liep  
hij een olijfgaard in, met zijn leerlingen. Judas, zijn verrader, kende deze plek 
ook, want Jezus was er vaak met zijn leerlingen samengekomen. Judas ging 
ernaartoe, samen met een cohort soldaten en dienaren van de hogepriesters en 
de Farizeeën. Ze waren gewapend en droegen fakkels en lantaarns.  
Jezus wist precies wat er met hem zou gebeuren. Hij liep naar hen toe en vroeg: 
‘Wie zoeken jullie?’ Zij antwoordden: ‘Jezus uit Nazaret’. 
‘Ik ben het,’ zei Jezus, terwijl Judas, zijn verrader, erbij stond. Toen hij zei: ‘Ik 
ben het,’ deinsden ze achteruit en vielen op de grond. 
Weer vroeg Jezus: ‘Wie zoeken jullie?’  
En weer zeiden ze: ‘Jezus uit Nazaret’.  
‘Ik heb jullie al gezegd: “Ik ben het,”’ zei Jezus. ‘Als jullie mij zoeken, laat deze 
mensen dan gaan.’ Zo gingen de woorden in vervulling die hij gesproken had: 
‘Geen van hen die U mij gegeven hebt, heb ik verloren laten gaan.’ 
 

Hosanna: O grosse Lieb’ 

 
O grosse Lieb',  
o Lieb' ohn' alle Masse, 
die dich gebracht auf diese  
Marterstrasse! 
Ich lebte mit der Welt  
in Lust und Freuden, 
und du musst leiden! 

O grote liefde,  
o liefde bovenmate, 
die U bracht op deze 
lijdensweg! 
Ik leefde  
in de wereldse genoegens,  
terwijl Gij moest lijden! 

 
Joh. 18: 10-11 Petrus grijpt naar het zwaard 
Daarop trok Simon Petrus het zwaard dat hij bij zich had, haalde uit naar  
de slaaf van de hogepriester en sloeg hem zijn rechteroor af;  
Malchus heette die slaaf. Maar Jezus zei tegen Petrus: ‘Steek je zwaard  
in de schede. Zou ik de beker die de Vader mij gegeven heeft niet drinken?’ 
 
Hosanna: Dein Will’ gescheh’ 
Dein Will' gescheh', Herr Gott, 
zugleich auf Erden  
wie im Himmelreich; 
gib uns Geduld in Leidenszeit, 
Gehorsamsein in Lieb und Leid, 
wehr' und steur' allem Fleisch und 
Blut, das wider deinen Willen tut. 

Uw wil geschiede, o Heer, 
op aarde 
zowel als in de hemel; 
geef ons geduld in lijdenstijd, 
gehoorzaamheid in lief en leed, 
weersta en bestrijd alles in ons 
wat tegen uw wil ingaat. 
. 
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Joh. 18: 12-14 Jezus voor Annas   
De soldaten met hun tribuun en de Joodse gerechtsdienaars grepen Jezus 
en boeiden hem. Ze brachten hem eerst naar Annas, de schoonvader van 
Kajafas. Kajafas was dat jaar hogepriester en hij was het die de Joden had 
voorgehouden: ‘Het is goed dat één man sterft voor het hele volk.’ 
Daarna stuurde Annas hem geboeid naar Kajafas, de hogepriester. 
 
Joh. 18: 19-23 Verhoor door Kajafas 
De hogepriester ondervroeg Jezus over zijn leerlingen en over zijn leer. 
Jezus zei: ‘Ik heb in het openbaar tot de wereld gesproken. Ik heb steeds 
onderricht gegeven op plaatsen waar de Joden bij elkaar komen, in 
synagogen en in de tempel, en nooit heb ik iets in het geheim gezegd. 
Waarom ondervraagt u mij? Vraag het toch aan de mensen die mij gehoord 
hebben, zij weten wat ik gezegd heb.’  
Toen Jezus dat zei gaf een van de dienaren die erbij stonden, hem een klap 
in het gezicht: ‘Is dat een manier om de hogepriester te antwoorden?’ Jezus 
zei: ‘Als ik iets verkeerds gezegd heb, zeg dan wat er verkeerd was, maar 
als het juist is wat ik heb gezegd, waarom slaat u me dan?’ 
 
Hosanna: Wer hat dich so geschlagen 
Wer hat dich so geschlagen, 
mein Heil, und dich mit Plagen 
so übel zugericht't? 
Du bist ja nicht ein Sünder, 
wie wir und uns're Kinder, 
von Missetaten weisst du nicht. 
 
Ich, ich und meine Sünden, 
die sich wie Körnlein finden, 
des Sandes an dem Meer, 
die haben dir erreget  
das Elend, das dich schläget, 
und das betrübte Marterheer. 

Wie heeft U zo geslagen, 
mijn Heiland, en U  
zo erg mishandeld? 
Gij zijt toch geen zondaar  
zoals wij en onze kinderen, 
van euveldaden weet Gij niet.  
 
Ik, ik en mijn zonden, 
zo talrijk als zandkorrels  
aan het strand, 
die hebben de ellende veroorzaakt die 
U, en de bedroefde schare 
martelaren, treft. 

 
Gemeente en koor: Liedboek voor de kerken, Gezang 183, 1 en 2 
 

1. O hoofd vol bloed en wonden,  

    bedekt met smaad en hoon, 

    o hoofd zo wreed geschonden, 

    uw kroon een doornenkroon, 

    o hoofd eens schoon en heerlijk 

    en stralend als de dag, 

    hoe lijdt Gij nu zo deerlijk! 

    Ik groet U vol ontzag.  

 

2.O hoofd zo hoog verheven,  

    o goddelijk gelaat,  

    waar werelden voor beven,  

    hoe bitter is uw smaad!   

   Gij, eens in 't licht gedragen,  

   Door engelen omstuwd,  

   wie heeft U zo geslagen,  

   gelasterd en gespuwd? 

 
 



 - 4 - 

 Joh 18: 25-27 De verloochening door Petrus 
Simon Petrus stond zich intussen nog steeds te warmen. ‘Ben jij soms ook een 
leerling van hem?’ vroegen ze. ‘Nee,’ ontkende Petrus, ‘ik niet.’ Maar een van de 
slaven van de hogepriester, een familielid van de man van wie Petrus het oor 
had afgeslagen, zei: ‘Maar ik heb toch gezien dat je bij hem was in de olijfgaard?’ 
Weer ontkende Petrus, en meteen kraaide er een haan. 
 
Hosanna: Petrus, der nicht denkt zurück  
Petrus, der nicht denkt zurück, 
seinen Gott verneinet, 
der doch auf ein'n ernsten Blick, 
bitterlichen weinet: 
Jesu, blicke mich auch an, 
wenn ich nicht will büssen, 
wenn ich Böses hab' getan, 
rühre mein Gewissen. 

Petrus, die niet nadenkt, 
verloochent zijn God, 
maar na een ernstige blik 
weent hij bitter; 
Jezus, kijk ook mij aan,  
als ik niet wil boeten  
als ik kwaad heb gedaan, 
raak dan mijn geweten aan. 

 
Joh 18: 28-32  Jezus voor Pilatus geleid  
Jezus werd van Kajafas naar het pretorium gebracht. Het was nog vroeg in 
de morgen. Zelf gingen ze niet naar binnen, om zich niet te verontreinigen 
voor het pesachmaal. Daarom kwam Pilatus naar buiten en vroeg: ‘Waarvan 
beschuldigt u deze man?’  
Ze antwoordden: ‘Als hij geen misdadiger was, zouden we hem niet aan u 
uitgeleverd hebben.’ Pilatus zei: ‘Neem hem dan mee, en veroordeel hem 
volgens uw eigen wet.’  
Maar de Joden wierpen tegen: ‘Wij hebben het recht niet om iemand ter 
dood te brengen.’ Zo ging de uitspraak van Jezus in vervulling waarin hij 
aanduidde welke dood hij sterven zou.  
 
Hosanna: Christus der uns selig macht  
Christus, der uns selig macht, 
kein Bös's hat begangen, 
der ward für uns in der Nacht 
als ein Dieb gefangen, 
geführt vor gottlose Leut' 
und fälschlich verklaget, 
verlacht, verhöhnt und verspeit, 
wie denn die Schrift saget. 

Christus, die ons zalig maakt, 
die geen kwaad hebt begaan,  
die in onze plaats als een dief in de 
nacht werd gevangen, 
voor goddelozen geleid, 
en valselijk aangeklaagd, 
uitgelachen, gehoond en bespuwd, 
zoals door de schriften voorzegd. 

 
 
Joh 18: 33-36 Verhoor door Pilatus 
Nu ging Pilatus het pretorium weer in. Hij liet Jezus bij zich komen en vroeg 
hem: ‘Bent u de koning van de Joden?’ Jezus antwoordde: ‘Vraagt u dit uit 
uzelf of hebben anderen dit over mij gezegd?’  
‘Ik ben toch geen Jood,’ antwoordde Pilatus. ‘Uw volk en uw hogepriesters 
hebben u aan mij uitgeleverd – wat hebt u gedaan?’  
Jezus antwoordde: ‘Mijn koningschap hoort niet bij deze wereld. Als mijn 
koningschap bij deze wereld hoorde, zouden mijn dienaren wel gevochten 
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hebben om te voorkomen dat ik aan de Joden werd uitgeleverd. Maar mijn 
koninkrijk is niet van hier.’ 
 
Hosanna: Ach grosser König 
Ach, grosser König, 
gross zu allen Zeiten, 
wie kann ich g'nugsam diese Treu' 
ausbreiten? 
Kein's Menschen Herze mag indes 
ausdenken, was dir zu schenken. 
 
Ich kann's mit meinen Sinnen nicht 
erreichen, 
womit doch dein Erbarmen zu 
vergleichen. 
Wie kann ich dir denn deine 
Liebestaten im Werk erstatten? 

O grote Koning, 
groot te allen tijde, 
hoe kan ik ooit uw trouw genoeg 
verbreiden? 
Geen mensenhart kan toch  
bedenken, wat U te schenken. 
 
Ik kan met mijn verstand 
niets bedenken 
waarmee uw genade is te 
vergelijken. 
Hoe kan ik U uw liefdewerk dan 
met werken vergoeden? 

 
 
Joh 18: 37-40  Onschuldig 
Pilatus zei: ‘U bent dus koning?’ ‘U zegt dat ik koning ben,’ zei Jezus. ‘Ik ben 
geboren en naar de wereld gekomen om van de waarheid te getuigen, en 
ieder die de waarheid is toegedaan, luistert naar wat ik zeg.’ Hierop zei 
Pilatus: ‘Maar wat is waarheid?’  
Na deze woorden ging hij weer naar de Joden buiten. ‘Ik heb geen schuld in 
hem gevonden,’ zei hij. ‘Maar het is bij u gebruikelijk dat ik met Pesach 
iemand vrijlaat – wilt u dat ik de koning van de Joden vrijlaat?’  
Toen begon iedereen te schreeuwen: Hem niet, maar Barabbas! 
 
Joh 19: 1-3 Geseling en bespotting 
Toen liet Pilatus Jezus geselen. De soldaten vlochten een kroon van 
doorntakken, zetten die op zijn hoofd en deden hem een purperen mantel 
aan. Ze liepen naar hem toe en zeiden: ‘Leve de koning van de Joden!’, en 
ze sloegen hem in het gezicht. 
 
Joh 19: 4-6a Zie, de mens  
Pilatus liep weer naar buiten en zei: ‘Ik zal hem hier buiten aan u tonen om u 
duidelijk te maken dat ik geen enkel bewijs van zijn schuld heb gevonden.’ 
Daarop kwam Jezus naar buiten, met de doornenkroon op en de purperen 
mantel aan. ‘Hier is hij, de mens,’ zei Pilatus. Maar toen de hogepriesters en de 
gerechtsdienaars hem zagen begonnen ze te schreeuwen: ‘Kruisigen!’ 
 
Joh 19: 16-18 De kruisiging 
Toen droeg Pilatus hem aan hen over om hem te laten kruisigen. Zij voerden 
Jezus weg; hij droeg zelf het kruis naar de zogeheten Schedelplaats, in het 
Hebreeuws Golgota. Daar kruisigden ze hem, met twee anderen, aan 
weerskanten één, en Jezus in het midden. 
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Hosanna: In meines Herzens Grunde 
In meines Herzens Grunde, 
dein Nam' und Kreuz allein, 
funkelt all' Zeit und Stunde, 
drauf kann ich fröhlich sein. 
Erschein' mir in dem Bilde  
zu Trost in meiner Not, 
wie du, Herr Christ, so milde 
dich hast geblut't zu Tod. 

In de grond van mijn hart 
fonkelt altijd, ieder uur, 
uw naam en uw kruis, 
daarin kan ik mij verheugen. 
Houd mij dit voor ogen, 
tot troost in mijn nood, 
hoe Gij, lieve Heer Jezus,  
hebt gebloed tot de dood. 
 
 

Zingen: EL.  114: 1, 2, 3, 4, 7 en 8 
 
1 Als ik in gedachten sta 
bij het kruis van Golgotha, 
als ik hoor wat Jezus sprak, 
voor zijn oog aan 't kruishout brak, 
 
 3 Hoor ik dan, hoe Jezus bad 
Voor wie hem gekruisigd had, 
‘k weet dan: ‘Bij de Heiland is 
Ook voor mij vergiffenis.’ 
 
7 Op zijn kreet: ‘Het is volbracht: 
antwoord mijn aanbidding zacht: 
‘Jezus, ook voor mij verwierf 
Gij verlossing, toen Gij stierf.’ 
 

 
 
2 Hoe nog stervende zijn mond 
troost voor vriend en moeder vond, 
Weet ik: ‘Hij vergeet ons niet, 
schoon Hij stervend ons verliet.’ 
 
4 Zie ik, hoe genaad’ ontving, 
die met hem aan ’t kruishout hing, 
‘k bid, mij voelend hem gelijk, 
Heer, gedenk mij in uw rijk! 
 
8 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. 

Hosanna: Ruht wohl, ihr heiligen Gebeine 
 
Ruht wohl, ihr heiligen Gebeine           Rust zacht heilig gebeente 
Die ich nun weiter nicht beweine;        dat ik nu niet langer beween; 
Ruht wohl, und bringt auch mich         rust zacht, en breng ook mij tot rust 

Zur Ruh’. 

 

Gebed  (Gerard Leijsen) 

 

Zingen: Lied 590 : 1  (NLB)  

Nu valt de nacht, Het is volbracht: 

De Heer heeft heel zijn leven 

Voor het menselijk geslacht  

In Gods hand gegeven. 

 

De Paaskaars wordt gedoofd   

We verlaten in stilte de zaal 

 


