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Muzikale inleiding: Hij kwam bij ons, heel gewoon 
 
Welkom en gebed 
 
Zingen: Als een hert dat verlangt naar water (2x) 
Als een hert dat verlangt naar water,  
zo verlangt mijn ziel naar U. 
U alleen kunt mijn hart vervullen,  
mijn aanbidding is voor U. 

U alleen bent mijn kracht, mijn schild, 
aan U alleen geef ik mij geheel. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 

 
 
Schriftlezing: Markus 15: 25-39 
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. 
36 En er snelde iemand toe, vulde een spons 
met zure wijn, stak die op een rietstok en gaf 
Hem te drinken, en hij zei: Houd op, laten wij 
zien of Elia komt om Hem er af te nemen. 
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! 

 
Zingen: Psalm 25: 3 en 8 
3. Denk aan't vaderlijk meêdogen, 
HEER, waarop ik biddend pleit; 
Milde handen, vriend'lijk' ogen, 
Zijn bij U van eeuwigheid. 
Sla de zonden nimmer ga, 
Die mijn jonkheid heeft bedreven; 
Denk aan mij toch in genâ, 
Om Uw goedheid eer te geven. 
 

8. Zie op mij in gunst van boven; 
Wees mij toch genadig, HEER; 
Eenzaam ben ik en verschoven: 
Ja, d' ellende drukt mij neer. 
'k Roep U aan in angst en smart; 
Duizend zorgen, duizend doden 
Kwellen mijn angstvallig hart; 
Voer mij uit mijn angst en noden. 
 

  



Schriftlezing: Psalm 22: 1-9 
1 Een psalm van David, voor de koorleider, op 
‘De hinde van de dageraad’. 
2 Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij 
verlaten, bent U ver van mijn verlossing, van 
de woorden van mijn jammerklacht? 
3 Mijn God, ik roep overdag, maar U 
antwoordt niet, en 's nachts, maar ik vind 
geen stilte. 
4 Maar U bent heilig, U troont op de lofzangen 
van Israël. 
5 Op U hebben onze vaderen vertrouwd, zij 
hebben vertrouwd en U hebt hen bevrijd. 

6 Tot U hebben zij geroepen en zij zijn gered, 
op U hebben zij vertrouwd en zij zijn niet 
beschaamd. 
7 Maar ik ben een worm en geen man, een 
smaad van mensen en veracht door het volk. 
8 Allen die mij zien, bespotten mij; zij trekken 
de lippen op, zij schudden het hoofd en 
zeggen: 
9 Hij heeft zijn zaak aan de HEERE 
toevertrouwd - laat Die hem bevrijden! Laat 
Die hem redden, als Hij hem genegen is. 

 
Overdenking: ‘Jezus zonder Vader’ n.a.v. Markus 15: 34  
 
Zingen: 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. 
 
Gedicht: Goede Vrijdag (dichter Robert Doek) 
 

Zingen: Jezus, leven van ons leven – vers 1, 3 en 6 
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. 

3. Die gewillig waart ten dode, 
in het duister van de pijn 
U ten offer hebt geboden, 
hoe verlaten moet Gij zijn, 
troosteloos aan 't kruis gehangen 
opdat wij uw troost ontvangen. 
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. 

 
Gebed – Onze Vader 


