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Zeven zinnen sprak Jezus toen hij aan het kruis hing, volgens de vier evangeliën. Deze 
‘kruiswoorden’ worden gelezen in de Veertigdagentijd, in de Stille Week en op Goede 
Vrijdag. Zeven schilderijen in de compositie van het kruis vormen de leidraad voor 
deze dienst. De schilderijen werden gemaakte door: 
 
Corine Schaap 
Toos Fennema 
Hannie van Dongen 
Tineke Schouten 
Lisa de Rooij 
Piet van Drongelen 
Truus den Rooijen 
 
 
 
 
 
 
Voorganger: ds. Bert van der Linden 
Organist: Ben de Rooij 
Muzikale medewerking: Close Singers Ensemble o.l.v. Bert van der Weiden 
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Opgang: Via Dolorosa  
 
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!”. 
 
Zijn kruis werd een troon, zijn bloed wast ons schoon en het stroomt door het hart 
van Jeruzalem. 
 
Welkom 
 
Votum en groet  
 

Onze hulp en onze verwachting is van God, onze Heer. 
Hij die alles maakte, laat niet los wat Hij begon. 
 
Genade en vrede van God, de Vader; door Jezus, zijn Zoon, Immanuël. 
Hij woont met zijn Geest in ons.  
Hallelujah, hallelujah, amen! 

 
Gebed 
 
1. Vader, vergeef hun (Corine Schaap) 

 
33 Aangekomen bij de plek die de Schedelplaats heet, werd 
hij gekruisigd, samen met de twee misdadigers, de een rechts 
van hem, de ander links. 34 Jezus zei: ‘Vader, vergeef hun, 
want ze weten niet wat ze doen.’ De soldaten verdeelden zijn 
kleren onder elkaar door erom te dobbelen. 35 Het volk stond 
toe te kijken. De leiders hoonden hem en zeiden: ‘Anderen 
heeft hij gered; laat hij nu zichzelf redden als hij de messias 
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van God is, zijn uitverkorene!’ 36 Ook de soldaten dreven de spot met hem, ze gingen 
voor hem staan en boden hem zure wijn aan, 37 terwijl ze zeiden: ‘Als je de koning 
van de Joden bent, red jezelf dan!’ 38 Boven hem was een opschrift aangebracht: ‘Dit 
is de koning van de Joden’.  (Lucas 23 : 33 – 38) 
 
Samenzang: Gezang 177 : 1, 6 en 7  Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten 

 
 

Daar Ge U voor mij hebt in de dood gegeven, 
hoe zou ik naar mijn eigen wil nog leven?                                                                                                                                                                                                                      
Zou ik aan U voor zulk een bitter lijden 
mijn hart niet wijden? 

 
                Laat mij, o Heer, uw wondre wijsheid prijzen                 
                dwaasheid en ergernis voor wereldwijzen,  
                laat mij uw kruis dat sterken zwakheid noemen 
                als sterkte roemen. 
 
Woorden 
 
Agnus Dei 
 
Lam van God dat de zonden van de wereld draagt, ontferm U over ons. 
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2.  Het paradijs (Toos Fennema) 
 
 39 Een van de gekruisigde misdadigers zei spottend  
tegen hem: ‘Jij bent toch de messias? Red jezelf dan  
en ons erbij!’ 40 Maar de ander wees hem terecht met  
de woorden: ‘Heb jij dan zelfs geen ontzag voor God nu  
je dezelfde straf ondergaat?  41 Wij hebben onze straf  
verdiend en worden beloond  naar onze daden.  Maar die 
man heeft niets onwettigs gedaan.’ 42 En hij zei: ‘Jezus,  

denk aan mij wanneer u in uw koninkrijk komt.’ 43 Jezus antwoordde: 
 ‘Ik verzeker je: nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn.’ (Lucas 23 : 39 – 43) 
 
Samenzang: Lied 575 : 1  
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Woorden 
 
Remember 
 
I remember You and all Your pains - and all Your love for me, 
O Lamb of God, my sacrifice, who died upon a tree. 
 
As we drink this cup, we worship You; As we eat this bread, we honor You; 
And we offer You our lives as You - have offered Yours for us. 
 
We remember all You’ve done for us. We remember Your covenant with us. 
We remember, and worship You, O Lord. 
 
3.    Zie uw Zoon (Hannie van Dongen) 

25 Bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder met  haar zuster,  
Maria, de vrouw van Klopas, en Maria uit Magdala. 26 Toen  
Jezus zijn moeder zag staan, en bij haar de leerling van wie hij  
veel hield, zei hij tegen zijn moeder: ‘Dat is uw zoon,’ 27 en 
 daarna tegen de leerling: ‘Dat is je moeder.’ Vanaf dat moment  
nam die leerling  haar bij zich  in huis.       (Johannes 19 : 26 – 27) 
 
 
 

Samenzang:  Lied 578 :  1, 2 en 6  O kostbaar kruis, o wonder Gods 
 

 



7 

 

2                                                                         6 
Bewaar mij dat ik roemen zou                      De aarde zelf is veel te klein 
dan in mijns Heren Christi dood.                  voor wie U waarlijk loven wil. 
Al wat ik anders noemen zou                       Uw liefde is een groot geheim, 
is niets bij dit mysterie groot.                       zij vraagt geheel mijn hart en ziel. 
 
Woorden 
 
Beloved mystery  
 
I take my place beneath Your cross - most holy space, 
where wounded gather by Your love - and enter Your embrace. 
With unveiled face I gaze at You, transformed by what I see. 
Oh, wondrous kindness from Your throne - that came to rescue me. 
 
Beloved Mystery, the source of hope for me. 
The bread, the wine, the sacrifice - offered up for me. 
Beloved Mystery, pardoned full and free. 
Love unknown now shelters me, beloved Mystery. 
 
For nothing here, not Heav’n nor hell - could keep You from my side. 
You paid the debt with outstretched arms, my Saviour crucified. 
And from the grave that swallowed You, You rise in victory. 
Now shame and death are overcome - on Cavry’s lonely tree. 
 
Were you there when they crucified my Lord? 
Oh, sometimes it causes me to tremble. 
Were you there when they crucified my Lord? 
 
4. Waarom hebt U Mij verlaten?  (Tineke Schouten) 

Rond het middaguur viel er duisternis over het hele land,  
die drie uur aanhield. 46 Aan het einde daarvan, in het  
negende uur, gaf Jezus een schreeuw en riep luid: 
 ‘Eli, Eli, lema sabachtani?’ Dat wil zeggen: ‘Mijn God,  
mijn God, waarom hebt u mij verlaten?’ 47 Toen de  
omstanders dat hoorden, zeiden enkelen van hen: 
 ‘Hij roept om Elia!’  (Matteüs 27 : 45 – 47)  
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Samenzang:  Psalm 22 : 1 

 
Woorden 
 
O sacred Head, now wounded 
 
O sacred Head, now wounded, with grief and shame weighed down; 
Now scornfully surrounded - with thorns, Thine only crown. 
How pale Thou art with anguish, with sore abuse and scorn; 
How does that visage languish, which once was bright as morn! 
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What Thou, my Lord, has suffered - was all for sinners’ gain; 
Mine was the transgression, but Thine the deadly pain. 
Lo, here I fall, my Saviour;  ‘t Is I deserve Thy place. 
Look on me with Thy favour; vouch safe to me Thy grace. 
 
What language shall I borrow - to thank Thee, dearest Friend, 
for this, Thy dying sorrow, Thy pity without end? 
O make me Thine forever; and, should I fainting be, 
Lord, let me never, never, outlive my love for Thee! 

 

5. Ik heb dorst (Lisa de Rooij) 
 

 28 Toen wist Jezus dat alles was volbracht, en om de Schrift  
geheel in vervulling te  laten gaan zei hij: ‘Ik heb dorst.’  
29 Er stond daar een vat zure wijn; ze staken er een  
majoraantak met een spons in en brachten die naar zijn  
mond.  
(Johannes 19 : 28 en 29) 
 
 
 

 
 
Woorden 
 
Samenzang: Psalm 69 : 5 
 
                     Verberg uw aangezicht niet voor uw knecht, 
                     bang is het mij te moede, houd mij staande. 
                     Gij kent mijn smaad, mijn schande en mijn schaamte, 
                     spreek over hen die mij benauwen recht! 
                     Nergens is troost en nergens medelij! 
                     Gal is mijn spijs, azijn krijg ik te drinken. 
                     Kom nader, HEER, en maak mijn leven vrij 
                    dat mij het hart niet gans en al ontzinke. 
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6. Het is volbracht! (Piet van Drongelen) 
 
 
 
30 Nadat Jezus ervan gedronken had zei hij: 
 ‘Het is volbracht.’ (Johannes 19 : 30) 
 
 
 
 
 

 
Woorden 
 
Samenzang: Lied 838 : 4 
 
                           Wij danken U, o liefde groot, 
                           dat Christus is gekomen. 
                           Wij hebben in zijn stervensnood 
                           uw diepste woord vernomen. 
                           Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht 
                           en het wordt overal volbracht 
                           waar liefde wordt gegeven, 
                           wij uit uw liefde leven. 
 
7. In uw handen mijn geest (Truus den Rooijen) 

 
46 En Jezus riep met luide stem: ‘Vader, in uw handen  
leg ik mijn geest.’ Toen hij dat gezegd had, blies hij de  
laatste adem uit. (Lucas 23 : 46)  
 
de paaskaars wordt gedoofd 
 
 
 

 
Stilte 
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Wenn ich einmal soll scheiden 

 
Als ik eenmaal lijden en sterven moet,  
kom mij dan te hulp Heer, 
wees mijn sterkte en mijn troost in mijn bangste uur. 
Alleen door Uw genade mag ik kracht ontvangen. 
 
Woorden 
 
Samenzang: Psalm 31 :  4 
 
                   In uwe handen, God almachtig, 
                   beveel ik nu mijn geest. 
                   Mijn hart is onbevreesd. 
                   Ik ben altijd uw trouw indachtig, 
                   mijn God, die als ik schreide 
                   mij troostte en bevrijdde. 
 
Afsluiting 
 
47 De centurio zag wat er gebeurd was en loofde God met de woorden:  
‘Werkelijk, deze mens was een rechtvaardige!’ 48 De mensen die voor het  
schouwspel samengekomen waren en de gebeurtenissen hadden gadegeslagen,  
keerden  terug naar huis, terwijl ze zich op de borst sloegen. 49 Alle mensen die  
Jezus gekend hadden waren op een afstand blijven staan, ook de vrouwen die hem  
vanuit Galilea gevolgd waren en alles hadden zien gebeuren. 
50-51 Er was ook een man die Josef heette en afkomstig was uit de Joodse stad  
Arimatea. Hij was een raadsheer, een goed en rechtvaardig mens, die de komst  
van het koninkrijk van God verwachtte en niet had ingestemd met het besluit en  
de handelwijze van de raad.  52 Hij ging naar Pilatus en vroeg hem om het lichaam 
van Jezus. 53 Nadat hij het lichaam van het kruis had gehaald, wikkelde hij het in  
linnen doeken en legde het in een rotsgraf dat nog nooit was gebruikt.54 Het was  
de voorbereidingsdag, de sabbat was bijna aangebroken. 55 De vrouwen die met  
Jezus waren meegereisd uit Galilea, volgden Josef naar het graf om het te bekijken 
 en om te zien hoe Jezus’ lichaam er werd neergelegd. 56 Daarna gingen ze naar huis 
 en bereidden ze geurige olie en balsem. Op sabbat namen ze de voorgeschreven  
rust in acht. (Lucas 23 : 47 – 56) 
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The Lord’s prayer 
 
Our Father, which art in heaven, Hallowed be thy Name. 
Thy Kingdom come.  Thy will be done on earth, As it is in heaven. 
Give us this day our daily bread. And forgive us our debts, 
As we forgive our debt-ors. And lead us not into temptation,  
But deliver us from evil.  
For Thine is the kingdom, The power, and the glory, Forever and ever.  
Amen. 

 
Samenzang: Lied 590 

 
2     3 
De wereld gaf    Hoe slaapt Gij nu, 
Hem slechts een graf,   die men zo ruw 
zijn wonen was Hem zwerven;  aan 't kruishout heeft gehangen. 
al zijn onschuld werd Hem straf  Starre rotsen houden U, 
en zijn leven sterven.   rots des heils, gevangen. 
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4     5 
't Is goed, o Heer,   Hoe wonderlijk, 
Gij hoeft de eer    uitzonderlijk 
van God niet meer te staven.  een sabbat is gekomen: 
Leggen wij ons bij U neer,  eens voor al heeft Hij het juk 
in uw dood begraven.   van ons afgenomen 
 
 
Zegenbede 
 

De Heer is bij u om u de weg te wijzen, 
de Heer staat achter u. 
De Heer is bij u, Hij sluit u in de armen, 
de zegen Gods voor u. 
De Heer is bij u om u weer op te vangen 
als u gevallen bent. 
De Heer is bij u om uw verdriet te troosten, 
Gods zegen voor u voor de eeuwigheid. 
 
De Heer omgeeft u en Hij zal u beschermen 
als er gevaren zijn. 
De Heer is bij u en Hij zal u behoeden, 
de zegen Gods voor u. 
De Heer is bij u, Zijn oor zal voor u horen, 
Zijn ogen zullen zien. 
De Heer is bij u, Zijn wijsheid zal u leiden, 
Gods zegen voor de eeuwigheid. 
 
De Heer is bij u, Zijn woord zal voor u spreken, 
u zult worden geleid. 
De Heer is bij u, Zijn kracht zal u bewaren, 
Gods zegen voor u voor de eeuwigheid. 

 
In het donker en in stilte verlaten we de kerk.  Er is geen uitgangscollecte. 
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