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En dit gezegd hebbende, toonde Hij hun Zijn handen en Zijn zijde.  
De discipelen dan werden verblijd, als zij de Heere zagen. 

 
 Welkom 
 

 De weg naar het kruis 

 

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. 

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. 
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!" 

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… 

 

  Gebed  

 

 Hij moest de weg - alleen 

 

’t Is middernacht en in den hof, buigt, tot den dood bedroefd, in ’t stof. 
De Levensvorst; in Zijn gebeên, doorworstelt Hij zijn strijd, alleen. 

 

’t Is middernacht, maar hoe Hij lijdt, Zijn jong’ren slapen bij die strijd; 
en derven, afgemat in rouw, de aanblik op des Meesters trouw. 

 

’t Is middernacht, en ’t Vaderhart sterkt en verstaat de Man van smart,  
Die ’t enig lijden, dat Hij torst ten eind doorstrijdt als Levensvorst. 

 

 
De tekenen van Zijn handen en Zijn zijde 

 
  Johannes 19:1-3, 18, 30-37  

 
 

De weg van spot, striemen en schuld 
 

Is dat, is dat mijn Koning, dat aller vaad'ren wens, 
is dat, is dat Zijn kroning? Zie, zie, aanschouw de Mens! 

Moet Hij dat spotkleed dragen, dat riet, die doornenkroon, 
lijdt Hij die spot, die slagen, Hij, God, Uw eigen Zoon?  
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Ja, ik kost Hem die slagen, die smarten en die hoon;  

ik doe dat kleed Hem dragen, dat riet, die doornenkroon;  
ik sloeg Hem al die wonden, voor mij moet Hij daar staan;  

ik deed door mijne zonden, Hem al die jamm'ren aan. 
 

 
  De weg van verlatenheid 
 

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. 
 

Wees dan mijn hulp; houd U niet ver van mij; mij prangt de nood, benauwdheid is nabij. 
'k Heb buiten U, daar ik zo bitter lij', geen hulp te wachten. 

Een stierenheir uit Bazan, sterk van krachten,  
en fel verwoed, omringt m' aan alle zijden. 

Mijn God, hoe zwaar, hoe smart'lijk valt dit lijden voor mijn gemoed! 
 
 

  Jesaja 53:4-5 

 
 
Verblijd, omdat ze de Heere zagen 

 
Johannes 20:1-3, 11-20  

 

 Lied van verwondering 
 

Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen tot in de dood gegaan is als een lam. 
Sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen en aan het kruis mijn zonde op zich nam. 

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God: Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij. 
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God: Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij! 

 

 Jeruzalem juicht  
 

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem die galmt door gans' Jeruzalem. 
Een heerlijk morgenlicht breekt aan: de Zoon van God is opgestaan! 

 
Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles, alles is voldaan. 

Wie in geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en helle niet. 
 

Want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan; 
een leven door Zijn dood bereid, een leven in Zijn heerlijkheid. 
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 Juich aarde     (Jaartekst 20/21) 
 

Juich aarde, juich alom de Heer, dient God met blijdschap, geeft Hem eer. 
Komt nadert voor Zijn aangezicht, zingt Hem een vrolijk lofgedicht. 

 
Gaat tot zijn poorten in met lof, met lofzang in Zijn heilig hof. 

Looft Hem aldaar met hart en stem, prijst Zijnen Naam, verheerlijkt Hem. 
 

Treedt statig binnen door de poort. Hier staat Zijn troon, hier woont Zijn Woord. 
Heft hier voor God uw lofzang aan: Gezegend zij Zijn grote Naam. 

 
Want goedertieren is de Heer, Zijn goedheid eindigt nimmermeer. 

Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht tot in het laatste nageslacht. 
 
 

Zalig zijn zij die niet zien en toch geloven 
 

  Bijbelverhaal  Johannes 20:24-31  

  Blind en nu zien 

 

Genade groot, oneindig groot, genade van de Heer. 
Hij gaf mij leven, door Zijn dood.  ‘k Was blind, nu zie ik weer. 

 

 Blij in de Heere 
 

Wees blij in de Heer’ en zing verheugd.  
Amen. Hallelujah. 

 Gebed 

 Laat alle volken U loven 
 

O, God Almachtige Koning der wereld. Groot is Uw Naam, o Heer in eeuwigheid. 
Laat alle volken Uw werk en almacht loven. Juichen voor U in Uw heerlijkheid. 

 
O, God Almachtige Koning der wereld. Groot is Uw Naam, o Heer in eeuwigheid. 

Laat toch niet varen de werken Uwer handen, toon ons Uw grote barmhartigheid. 
 

O, God Almachtige Koning der wereld. Groot is Uw Naam, o Heer in eeuwigheid. 
Hemel en aarde verkondigen Uw glorie. Groot is Uw naam, groot Uw majesteit! 

 

 Zegenlied 
 

Collecte t.b.v. het werk van Familie Rietveld voor MAF in Indonesië. 
Bij de uitgang, of overmaken op rek. nr. NL59 INGB 0658207784 

t.n.v. penningmeester Geref. Gemeente Vlissingen o.v.v. Paascollecte. 

Dit programma is tot stand gekomen m.m.v. leden van de JV, de mannenvereniging en het Marnixkoor. 

 


