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Pianospel 
 
Welkom 
 

Gebed 
 

Zingen: Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis 
1 Mijn Verlosser hangt aan 't kruis, 
hangt ten spot van snode smaders. 
Zoon des Vaders, 
waar is toch Uw almacht thans, 
waar Uw goddelijke glans? 
 
2 Mijn Verlosser hangt aan 't kruis, 
en Hij hangt er mijnentwegen, 
mij ten zegen. 
Van de vloek maakt Hij mij vrij, 
en Zijn sterven zaligt mij. 
 

3 Mijn Verlosser hangt aan 't kruis. 
Zou ik dan in droeve dagen 
troostloos klagen? 
Als ik naar Zijn kruis mij richt, 
valt mijn eigen last mij licht. 
 
4 Mijn Verlosser hangt aan 't kruis! 
'k Heb mij, Heer, voor dood en leven 
U gegeven. 
Laat mij dan in vreugd en pijn 
met U in gemeenschap zijn. 

 

Schriftlezing psalm 88:14-19  
Ik echter, ik roep tot U, HEERE, 
mijn gebed komt U tegemoet in de 
morgen. 
15. HEERE, waarom verstoot U mijn ziel? 
Waarom verbergt U Uw aangezicht voor 
mij? 
16. Ellendig ben ik en stervende van jongs 
af, 
ik draag Uw bedreigingen, ik ben radeloos. 

17. Uw brandende toorn gaat over mij 
heen, 
Uw verschrikkingen doen mij omkomen. 
18. De hele dag omringen ze mij als water, 
ze omsingelen mij, allemaal. 
19. Geliefden en vrienden hebt U ver van 
mij verwijderd, 
mijn bekenden zijn duisternis.

 

Samenzang: Psalm 22: 1 
Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij, 
En redt mij niet, terwijl ik zwoeg en strij', 
En brullend klaag in d' angsten die ik lij', 
Dus fel geslagen? 
't Zij ik, mijn God, bij dag moog' bitter klagen, 
Gij antwoordt niet; 't Zij ik des nachts moog' kermen. 
Ik heb geen rust, ook vind ik geen ontfermen 
In mijn verdriet.

 



Schriftlezing Markus 15: 24 - 41  
24 En toen zij Hem gekruisigd hadden, 
verdeelden zij Zijn kleren: door het lot te 
werpen bepaalden zij wat ieder ervan 
nemen zou. 
25. En het was het derde uur en zij 
kruisigden Hem. 
26. En het opschrift met Zijn beschuldiging 
was boven Hem geschreven: DE KONING 
VAN DE JODEN. 
27. En zij kruisigden met Hem twee 
misdadigers, een aan Zijn rechter- en een 
aan Zijn linkerzijde. 
28. En het Schriftwoord is in vervulling 
gegaan dat zegt: En Hij is onder de 
misdadigers gerekend. 
29. En de voorbijgangers lasterden Hem en 
schudden hun hoofd en zeiden: Ha! U Die de 
tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt, 
30. verlos Uzelf en kom van het kruis af! 
31. En evenzo spotten ook de overpriesters, 
samen met de schriftgeleerden, onder 
elkaar en zeiden: Anderen heeft Hij verlost, 
Zichzelf kan Hij niet verlossen. 
32. Laat de Christus, de Koning van Israël, nu 
van het kruis afkomen, opdat wij het zien en 
gaan geloven. Ook zij die met Hem 
gekruisigd waren, smaadden Hem. 

33. En toen het zesde uur gekomen was, 
kwam er duisternis over heel de aarde, tot 
het negende uur toe. 
34. En op het negende uur riep Jezus met 
luide stem: ELOÏ, ELOÏ, LAMA SABACHTANI, 
dat is vertaald: Mijn God, Mijn God, waarom 
hebt U Mij verlaten? 
35. En sommigen van hen die daarbij 
stonden en dit hoorden, zeiden: Zie, Hij 
roept Elia. 
37. En roepend met luide stem gaf Jezus de 
geest. 
38. En het voorhangsel van de tempel 
scheurde in tweeën, van boven tot 
beneden. 
39. En de hoofdman over honderd die 
daarbij stond, tegenover Hem, en zag dat Hij 
zo roepend de geest gegeven had, zei: 
Werkelijk, deze Mens was Gods Zoon! 
40. En er waren daar ook vrouwen, die uit 
de verte toekeken; onder hen waren ook 
Maria Magdalena, en Maria, de moeder van 
Jakobus de kleine en van Joses, en Salome, 
41. die, ook toen Hij in Galilea was, Hem 
gevolgd waren en gediend hadden, en veel 
andere vrouwen die met Hem naar 
Jeruzalem opgegaan waren. 

 

Zingen: psalm 85: 1 en 3  
Gij hebt Uw land, o HEER, die gunst betoond, 
Dat Jacobs zaad opnieuw in vrijheid woont; 
De schuld Uws volks hebt G' uit Uw boek gedaan; 
Ook ziet Gij geen van hunne zonden aan; 
Gij vindt in gunst, en niet in wraak, Uw lust; 
De hitte van Uw gramschap is geblust. 
O heilrijk God, weer verder ons verdriet, 
Keer af Uw wraak, en doe Uw toorn te niet. 
 

Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft; 
Hij spreekt gewis tot elk, die voor Hem leeft, 
Zijn gunstgenoot, van blijden troost en vreê, 
Mits hij niet weer op 't spoor der dwaasheid treê. 
Voorwaar, Gods heil is reeds nabij 't geslacht, 
Hetwelk Hem vreest en Zijne hulp verwacht; 
Opdat er eer in onzen lande woon' 
En zich aldaar op 't luisterrijkst vertoon'. 

 
Meditatie: ‘Jezus zonder licht’ 
 
 



 
Muzikaal intermezzo – naar psalm 22  
Mein Gott, warum bin ich allein? 
Wo bist du hin? Ich will bei dir sein. 
Errette mich aus meiner Angst und Pein 
Weiche nicht von mir, Mein Gott. 
Herr, hörst du mich, hörst du nicht meine Klagen? 
Ich schrei zu dir, bei Nacht und auch am Tage 
Ich brauche dich dass ich zu hoffen wage 
Ich kann nicht ruhn. 
Sieh doch mein Gott 
Wie arm und schwach ich bin. 
Wo ist meine Kraft und meine Stimme hin? 
Sie haben mich gefesselt und umringt 
Mein Herz schlägt in mir. 
O Herr mein Gott, sie stehlen meine Kleider. 
Sie höhnen uns sie spotten immer weiter: 
“Wo ist dein Gott?” 
Sie warten auf mein Scheitern. 
Bleib mir nicht fern! 
 

Mijn God, waarom ben ik alleen? 
Waar bent u? Ik wil bij U zijn. 
Red me uit mijn angst en pijn 
Verlaat me niet, mijn God. 
Heer’, hoort U mij, hoort U mij niet klagen? 
Ik roep tot U, 's nachts en overdag 
Ik heb U nodig om te durven hopen. 
Ik vind geen rust. 
Zie toch, mijn God 
Hoe arm en zwak ben ik. 
Waar is mijn kracht en stem gebleven? 
Ze hebben me gebonden en omsingeld. 
Mijn hart bonkt in mij.  
O Heer’, mijn God, ze stelen mijn kleren. 
Ze honen ons, ze blijven spotten: 
'Waar is je God?' 
Ze wachten op mijn ondergang. 
Blijf niet van verre! 

 

Gedicht ‘In die donk’re nacht’ van Ina van der Welle  
 
Zingen: Ik wil zingen van mijn Heiland 
1 Ik wil zingen van mijn Heiland, 
van Zijn liefde, wondergroot, 
die Zichzelve gaf aan ‘t kruishout 
en mij redde van de dood. 
 
2 Zing, o zing van mijn Verlosser, 
met Zijn bloed kocht Hij ook mij. 
Aan het kruis schonk Hij genade, 
droeg mijn schuld en ik was vrij. 
 
3 ‘k Wil het wonder gaan verhalen, 
hoe Hij op Zich nam mijn straf. 
Hoe in liefde en genade, 
Hij ‘t rantsoen gewillig gaf. 
 

4 Zing, o zing van mijn Verlosser, 
met Zijn bloed kocht Hij ook mij. 
Aan het kruis schonk Hij genade, 
droeg mijn schuld en ik was vrij. 
 
5 Ik wil zingen van mijn Heiland, 
hoe Hij smarten leed en pijn, 
om mij ‘t leven weer te geven, 
eeuwig eens bij Hem te zijn. 
 
6 Zing, o zing van mijn Verlosser, 
met Zijn bloed kocht Hij ook mij. 
Aan het kruis schonk Hij genade, 
droeg mijn schuld en ik was vrij

Gebed 
 

Pianospel  


