Zingen: Zie u Jezus daar loopt -Opwekking 6141.Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem
Met een kruis op zijn rug en een
doornenkroon
Hoor hoe de menigte schreeuwt en roept:
kruisig hem
Zo gaf God zijn eigen zoon
2.Zie het lam aan het kruis daar op Golgotha
Als de koning der Joden wordt hij veracht
Zie de liefde voor ons in zijn ogen staan
Als hij roept: het is volbracht
3.Ja ik dank u voor uw genade o heer
Dat u het kruis voor mij droeg
U bewijst uw genade aan mij telkens weer
Uw genade is mij genoeg
4.In het rijk van de dood is hij neergedaald
Ja, uit liefde voor ons heeft hij dit gedaan
Maar de steen van het graf is nu weggehaald
Jezus leeft hij is opgestaan

Votum en groet
Zingen: Psalm 138 vers 1 en 3 -nieuwe berijming1. Ik loof U, HEER, met hart en ziel.
Terwijl ik kniel zal ik U eren.
Mijn loflied hef ik dankbaar aan
ten overstaan van wie regeren.
Ik buig mij richting uw paleis.
Uitbundig prijs ik al uw werken.
Toen ik U riep, hebt U verhoord.
U hield uw woord door mij te sterken.
3. Als ik in groot gevaar verkeer
helpt U mij, HEER, te overleven.
U redt mij van de tegenstand;
uw rechterhand zal redding geven.
Bij U is rust en veiligheid.
U laat altijd uw liefde blijken.
Uw werk voor mij, HEER, wordt voltooid.
Ik bid dat nooit uw trouw zal wijken.

Geloofsbelijdenis

5.Ja ik dank u voor uw genade o heer
Dat u het kruis voor mij droeg
U bewijst uw genade aan mij telkens weer
Uw genade is mij genoeg
6.En nu kom ik tot u met vrijmoedigheid
Met ontzag en respect kniel ik voor u neer
U bent koning en God tot in eeuwigheid
U bent Jezus de hoogste heer
7.Ja ik dank u voor uw genade o heer
Dat u het kruis voor mij droeg
U bewijst uw genade aan mij telkens weer
Uw genade is mij genoeg
8.Ja ik dank u voor uw genade o heer
Dat u het kruis voor mij droeg
U bewijst uw genade aan mij telkens weer
Uw genade is mij genoeg
Uw genade is mij genoeg
Uw genade is mij genoeg

Zingen: Zie hoe Jezus lijdt voor mij -Opwekking 7061.Zie hoe Jezus lijdt voor mij,
aan het kruis de dood nabij.
Die voor mij het oordeel draagt,
Hij die tot zonde wordt gemaakt.
Wat een offer – Hij voor mij!
Wie wil worden zoals Hij?
Zoveel pijn, ongerechtigheid,
is op Hem die voor mij strijdt.

3.Als de Heer Zijn leven geeft,
vlucht de dag, de aarde beeft.
Zelfs de dood verliest haar macht
als Jezus roept: Het is volbracht!
Waarlijk, Hij is Zoon van God,
die voor ons gekruisigd wordt.
Door Zijn wonden genezen wij,
in Zijn dood maakt Hij ons vrij.

2.Zie hoe Jezus biddend strijdt,
met de pijn, verlatenheid.
Zo alleen, verwond, roept Hij:
Mijn God, waarom verlaat U Mij?
Zie wat Jezus heeft gedaan,
in Zijn lijden heeft doorstaan.
Zoveel liefde verwondert mij,
niemand heeft zo lief als Hij.

4.Heel de schepping slaakt een zucht,
zij ontwaakt, het duister vlucht.
Jezus leeft, is opgestaan,
Hij roept ons uit de dood vandaan.
Juicht want Hij, mijn Here leeft,
Hij die overwonnen heeft.
Nooit meer tranen, en nooit meer pijn.
Nooit van God verlaten zijn.
5.Juicht wat Hij, mijn Here leeft,
Hij die ons de toekomst geeft.
Nooit meer tranen, en nooit meer pijn.
Nooit van God verlaten zijn.

Gebed
Schriftlezing: Lukas 23: 26-43
26En toen zij Hem wegleidden, grepen zij een zekere Simon van Cyrene, die van de akker kwam, en
legden hem het kruis op om het achter Jezus aan te dragen.
27En een grote menigte van volk volgde Hem; ook een menigte van vrouwen, die zich op de borst
sloegen en Hem beklaagden.
28En Jezus keerde Zich naar hen om en zei: Dochters van Jeruzalem, huil niet over Mij, maar huil over
uzelf en over uw kinderen,
29want zie, er komen dagen waarin men zal zeggen: Zalig zijn de onvruchtbaren en de buiken die niet
gebaard hebben, en de borsten die niet gezoogd hebben.
30Dan zullen zij beginnen te zeggen tegen de bergen: Val op ons, en tegen de heuvels: Bedek ons.
31Want als zij dit doen met het groene hout, wat zal er dan met het dorre gebeuren?
32En er werden ook twee anderen weggeleid, misdadigers, om met Hem ter dood gebracht te
worden.
De kruisiging
33Toen zij op de plaats kwamen die Schedel genoemd werd, kruisigden ze Hem daar, met de
misdadigers, de één aan de rechter- en de ander aan de linkerzijde.
34En Jezus zei: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. ze verdeelden Zijn kleren
en wierpen het lot.
35En het volk stond toe te kijken. En met hen beschimpten ook hun leiders Hem. Zij zeiden: Anderen
heeft Hij verlost, laat Hij nu Zichzelf verlossen als Hij de Christus is, de Uitverkorene van God.
36En ook de soldaten kwamen Hem bespotten en brachten Hem zure wijn.
37En zij zeiden: Als U de Koning van de Joden bent, verlos dan Uzelf.
38En er was ook een opschrift boven Hem geschreven in Griekse, Romeinse en Hebreeuwse
letters: DIT IS DE KONING VAN DE JODEN.
39En een van de misdadigers die daar hingen, lasterde Hem en zei: Als U de Christus bent,
verlos dan Uzelf en ons.40Maar de andere antwoordde en bestrafte hem: Vreest zelfs u God niet, nu
u hetzelfde vonnis ondergaat?

41En wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf overeenkomstig wat wij gedaan hebben, maar
Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan.
42En hij zei tegen Jezus: Heere, denk aan mij, als U in Uw Koninkrijk gekomen bent.
43En Jezus zei tegen hem: Voorwaar, zeg Ik u, heden zult u met Mij in het paradijs zijn.
Collecte
Zingen: Psalm 22 vers 3 en 7 -nieuwe berijming3. De mensen kijken op mijn lijden neer.
Ze grijnzen: ‘Richt je nu maar op de HEER.
Hij mag je graag, Hij helpt je vast een keer
uit de ellende.’
Van jongs af aan wist ik dat U mij kende.
Vanaf de moederschoot zag U mijn noden;
sindsdien heeft U mij zorgzaamheid geboden.
Grijp nu ook in.

7. Eens zal men Hem erkennen, overal.
De dag komt dat de wereld knielen zal
voor de geduchte Heer van het heelal:
Hij zal regeren.
Straks zal zelfs wie begraven is Hem eren.
Het nageslacht zal al zijn daden prijzen
en aan zijn recht en goedheid eer bewijzen:
het is volbracht.

Preek: Ik stond erbij en ik keek ernaar…
Zingen: Jezus leven van mijn leven -OTH 1191.Jezus, leven van mijn leven,
Jezus, dood van mijnen dood,
die voor mij U hebt gegeven,
in den bangsten zielenood,
opdat ik niet hoop’loos sterven,
maar uw heerlijkheid zou erven.
Duizend, duizend maal o Heer,
zij u daarvoor dank en eer.

2.Dank, mijn Heiland, voor uw lijden,
voor uw bitt're bange nood,
voor uw heilig, biddend strijden,
voor uw trouw tot in de dood,
voor de wonden, U geslagen,
voor het kruis, door U gedragen;
duizend, duizend maal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

Dankgebed
Zingen: Via Dolorosa -Sela1.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.
2.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.
3.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!”.
Zijn kruis werd een troon, zijn bloed wast ons schoon
en het stroomt door het hart van Jeruzalem.

Zegen

