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De joodse schilder Marc Chagall groeide op in het tsaristische Rusland. En 
eigenlijk is hij zijn hele leven op de vlucht geweest voor een wereld die zich 
neerbuigend en wreed tegen de Joden keerde.  
Op het doek zie je de gekruisigde Jezus omringd door beelden van het 
lijdende joodse volk. De synagoge staat in brand, een Thorarol wordt in 
veiligheid gebracht. Mensen vluchten weg van hun verwoeste dorpen; een 
koopman, moeder met kind en bootvluchtelingen zijn te zien op het doek. 
Hoe herkenbaar ook in deze tijd, waarin oorlog, geweld en ziekte mensen in 
angst doet zoeken naar een veilig heenkomen. Maar de menora brandt. 
Symbool van Gods aanwezigheid onder de mensen.  

Wij spreken veel over een God van liefde. Maar het is hier aan het kruis dat 
we zien hoe die liefde gestalte krijgt. God geeft het dierbaarste, het 
kostbaarste dat Hij heeft, aan de wereld. En Jezus volgt daarin zijn Vader. 
Gehoorzaam tot in de dood geeft Hij zijn leven zodat verzoening voor de 
zonde van de mensheid tot stand komt. Hij draagt de schuld van de wereld 
en opdat wij zouden leven door Hem.  (1 Johannes 4:9,10). 
 
Een lichtbaan uit de hemel verlicht de gekruisigde Jezus. Jezus, het Licht dat 
naar onze wereld kwam. Hij alleen kan ons doen ontkomen aan de 
duisternis. De duisternis die ons gevangen houdt, waarin wij dwalen als 
schapen zonder herder. Laten wij ons oog op Jezus houden en niet de moed 
verliezen in moeilijke tijden. Door het Licht te volgen, vinden wij een weg uit 
de duisternis. Hij is onze toevlucht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ORDE VAN DIENST    Voorganger Pastor Wilma Steenbeek  
Organist  Gert Oldenbeuving   
Zang   Maarten Romkes  

  
Orgel Herzliebster Jesu, was hast Du verbrochen - J.S. Bach 
 
Stilte  
 
Welkom en openingsgebed 
 
Zingen Lied 575:1,3  Jezus, leven van ons leven

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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. 

Openingswoorden 
 
Zingen Lied 560 Hij ging de weg zo eenzaam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Hij ging de weg zo eenzaam 
   tot in Jeruzalem. 
   De beulen die hem sloegen, 
   bespotten met een doornenkroon 
   Hij zweeg en leed voor hen, 
   Hij deed dit ook voor hen. 

3 Hij ging de weg zo eenzaam. 
   Hij droeg zijn eigen kruis. 
   Hij bad: Mijn God, vergeef hen! 
   Hij leed en stierf op Golgotha. 
   Hij deed dit ook voor ons, 
   voor allen, ook voor ons. 

 



HET PASSIEVERHAAL IN DELEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I. Johannes 18:1-27  Gevangen genomen en in de steek gelaten 
 
Stilte 
 
Lied   Zie de mens (Sela)  - solo 
Hier is Hij, de mens, de Zoon van God. 
Die in stilte lijdt, veroordeeld wordt. 
Wie verheft zijn stem, 
komt in opstand voor hem, 
op die dag in Jeruzalem? 
 
Hier is Hij, uw koning zonder macht. 
Hij, die eens de storm tot stilte bracht. 
Wie verheft zijn stem, 
komt in opstand voor hem, 
op die dag in Jeruzalem? 
 
Refrein: Heer, vergeef ons en behoed ons voor de onwil in ons hart. 
Om met U te willen lijden, waar uw lijden ons diep verwart. 
 



Wie verstaat dit wonderlijk geheim? 
Dat niet Hij, maar wij gevangen zijn; 
dat ons hart begrijpt waarom Jezus hier lijdt, 
die voor ons, onze onschuld, pleit. 
 
Ieder die zijn handen in onschuld wast, 
heeft nog niet begrepen wie Jezus was. 
Ieder die zijn hart niet aan hem verliest, 
begrijpt Gods genade niet. Refrein 
 
ll. Johannes 18:28-19:16  Toen nam Pilatus   
    Johannes 19:4-16   Weg met hem 
 
Stilte 
 
Lied   Als de Gekruisigde kijkt Hij mij aan  - solo  
 
Als de Gekruisigde kijkt Hij mij aan,  
omdat ook ik Hem dit aan heb gedaan.  
Hij wordt veracht, wordt vervloekt en bespot,  
Lijkt in de nacht zelfs verlaten door God.  
Ik zweeg Hem dood, maar zijn ogen vol licht  
houdt Hij nog altijd op mij gericht.  
Refr: Hoe zou ik ooit nog vrijuit kunnen gaan?  

 Jezus Gekruisigde, zie mij aan! 
 
Jezus Gekruisigde, zie mij aan! 
Jij was mij niet in mijn doodsnood nabij,  
koos voor het donker, bleef niet aan mijn zij.  
Al heb je mij ook ten dode verwond  
en mij gesmaad in je hart, met je mond,  
toch is mijn liefde voor jou nooit gedoofd,  
in Gods genade heb ik geloofd.  
Refr:  Hoe zou ik ooit nog vrijuit kunnen gaan?  

 Jezus Gekruisigde, zie mij aan! 
 



Jezus gaat zwijgend de dood tegemoet.  
Nu wordt het donker, zijn angstzweet wordt bloed.  
Harde verwijten en bittere spot  
doden de mens die leefde met God.  
Uw laatste woord sprak een moordenaar vrij.  
Geldt uw genadewoord ook voor mij?  
Refr: Hoe zou ik ooit nog vrijuit kunnen gaan?  

 Jezus Gekruisigde, zie mij aan! 
 

lll. Johannes 19:17-30  En zij kruisigden hem 
 
Stilte 
 
Lied  Kruis van Christus, hout der schande  - solo 
 
Kruis van Christus, hout der schande, 
aan u kleeft onschuldig bloed, 
nu God zelf door mensenhanden 
aan u hangt en bloeden moet 
 
Die als Koning der getijden  
troonde in het eeuwig licht,  
is hier toonbeeld van het lijden  
dat wij hebben aangericht. 
 
Zal zijn licht voor altijd doven  
nu het duister alles dekt? 
Komen wij de nacht te boven  
die wij zelf hebben verwekt? 
 
Die zichzelf als levend water  
aan de mens te drinken schonk,-  
nu Hij grote dorst lijdt, staat er  
niemand met een koele dronk. 
 

 



Die in ’t licht vanuit den hoge  
naar ons mensen is gedaald,  
gaat onder het kruis gebogen  
omdat onze liefde faalt. 
 
En tot aan het eind der tijden  
staat het kruis hoog opgericht. 
In het menselijke lijden  
zien wij God in het gezicht. 
 
De Paaskaars wordt gedoofd 
 
lV. Johannes 19:31-42  Er was daar een hof 
 
Stilte 
 
Zingen lied 590:1,2,5  Nu valt de nacht 

 
2 De wereld gaf 
   Hem slechts een graf, 
   zijn wonen was Hem zwerven; 
   al zijn onschuld werd Hem straf 
   en zijn leven sterven. 
 

5 Hoe wonderlijk, 
   Uitzonderlijk 
   een sabbat is gekomen: 
   eens voor al heeft Hij het juk 
   van ons afgenomen



GEBEDEN 
 
Zingen Slotlied 247  Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt 

 
3 U heb ik nodig, Uw genade is 
   mijn enig licht in nacht en duisternis. 
   Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij? 
   In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij. 
 
5 Houd, Heer Uw kruis hoog voor mijn brekend oog, 
   licht in het duister, wijs de weg omhoog. 
   Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij. 
   In dood en leven, Heer, wees mij nabij 
 
Slotgebed 
  
Het wordt stil in ons huis en in de kerk. Morgen vieren wij verder.  
 
Orgel  O Haupt voll Blut und Wunden - J.S. Bach 
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