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Orgelspel voor de dienst: Muziek over het lied 'O Haupt voll Blut 
und Wunden' (Lied 576) van J.S. Bach (1685-1750). 
 
Opening: samenzang Psalm 22 : 1 
Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij 
en blijft zo ver, terwijl ik tot U schrei, 
en redt mij niet, maar gaat aan mij voorbij? 
Hoe blijft Gij zwijgen? 
Mijn God, ik doe tot U mijn kreten stijgen 
bij dag, bij nacht. Tot U slechts kan ik vluchten, 
maar krijg geen rust, geen antwoord op mijn zuchten in klacht op klacht. 
 
Stil gebed, bemoediging en groet 
 
Sinfonia 
 
Koor Gedenken wij dankbaar de daden des Heren; 
 Zijn leven, Zijn dood en verrijzenis. 
 En dat wij oprecht ons tot Jezus bekeren; 
 Die onze God en leidsman ten leven is. 
 
Marcus 14 
 
Koor  
Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten, 
in deze zee verzinken mijn gedachten: 
o liefde die, om zondaars te bevrijden, 
zo zwaar moest lijden. 
 
Evangelist 
Nu was het na twee dagen Pascha en het feest der ongezuurde broden. En 
de overpriesters en de schriftgeleerden zochten, hoe zij Hem door list in 
handen zouden krijgen en doden. Want zij zeiden: 
 
Koor 
Niet op het feest, opdat er geen opschudding kome onder het volk. 
 
Evangelist 
En toen Hij te Bethanië was in het huis van Simon de melaatse, kwam, 
terwijl Hij aan tafel aanlag, een vrouw met een albasten kruik vol echte 
kostbare nardusmirre; en zij brak de albasten kruik en goot de mirre over 
zijn hoofd. En sommigen spraken verontwaardigd tot elkander: 
 
Koor 
Waartoe dient die verkwisting der mirre? Want deze mirre had voor meer 
dan driehonderd schellingen verkocht en aan de armen gegeven kunnen 
worden. 
 

Evangelist 
En zij waren zeer verstoord tegen haar. Maar Jezus zeide: 
 
Jezus 
Laat haar begaan; waarom valt gij haar lastig? Zij heeft een goede daad 
aan Mij verricht. De armen hebt gij immers altijd bij u en kunt u weldoen, 
wanneer gij maar wilt; maar Mij hebt gij niet altijd. Zij heeft gedaan wat zij 
kon; van tevoren heeft zij mijn lichaam gezalfd voor de begrafenis. 
Voorwaar Ik zeg u, overal waar het evangelie verkondigd zal worden over 
de gehele wereld, zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden van wat 
zij gedaan heeft. 
 
Samenzang 
Ik heb U lief, o mijn beminde, 
Die al mijn vreugd en sterkte zijt. 
Ik hen U ief, o welgezinde, 
Wiens komst ik dag en nacht verbeid. 
Ik heb U lief, o schoonste licht, 
Glans van Gods aangezicht. 
 
Koor 
Ik heb U lief, o Gij mijn leven, 
Vriend die mij trouw zijt to het eind. 
Ik wil aan U mij overgeven, 
Mijn zon, zolang Gij mij beschijnt. 
Ik hen U lief, o kom dan, kom, 
Christus mijn Bruidegom. 
 
Samenzang 
Ik heb U lief, o wonderschone, 
Ik heb U lief, Gij zijt mijn God. 
Ik vraag niet, dat Gij mij zult lonen; 
Ik heb U lief ook in de nood. 
Ik heb U lief, o schoonste licht, 
Gezegend Aangezicht. 
 
Evangelist 
En Judas Iskarioth, die één van de twaalven was, ging heen naar de 
overpriesters om Hem aan hen over te leveren. Toen zij dat hoorden, 
verblijdden zij zich en beloofden hem geld te geven. En hij zocht, hoe hij 
Hem bij een goede gelegenheid kon overleveren. 
 
Koor 
Jezus neemt de zondaars aan. 
Roept dit troostwoord toe aan allen 
die verdwaald, bij Hem vandaan, 
in het donker struik’len, vallen. 



Hij leert hun zijn wegen gaan: 
Jezus neemt de zondaars aan. 
  
Komt gij allen, komt tot Hem, 
Weest niet meer bedroefd, verslagen. 
Jezus roept u, - hoort zijn stem, 
Hij heeft onze schuld gedragen 
en de zonden weggedaan: 
Jezus neemt de zondaars aan. 
 
Evangelist 
En op de eerste dag van het feest der ongezuurde broden, waarop men 
gewoon was het Pascha te slachten, zeiden zijn discipelen tot Hem: 
 
Koor 
Waar wilt Gij, dat wij heen gaan en toebereidselen maken, opdat Gij het 
Pascha kunt eten? 
 
Evangelist 
En Hij zond twee van zijn discipelen uit en zeide tot hen: 
 
Jezus 
Gaat naar de stad, maakt het daar voor ons gereed. 
 
Evangelist 
En de discipelen gingen heen en kwamen in de stad en vonden het, zoals 
Hij hun gezegd had en zij maakten het Pascha gereed. En toen het avond 
geworden was, kwam Hij met de twaalven. En terwijl zij aanlagen en aten, 
zeide Jezus: 
 
Jezus 
Voorwaar, ik zeg u dat één van u Mij verraden zal; één die met Mij eet. 
 
Evangelist 
Zij begonnen bedroefd te worden en één voor één tot Hem te zeggen: 
 
Koor 
Ik toch niet? 
 
Evangelist 
En Hij zeide tot hen: 
 
Jezus 
Eén van de twaalven, die met Mij in de schotel indoopt. Want de Zoon des 
mensen gaat wel heen gelijk van Hem geschreven staat, doch wee die 
mens, door wie de Zoon des mensen verraden wordt. Het ware goed voor 
die mens, als hij niet geboren was. 

Samenzang 
O Jezus Christus, licht ze bij 
die leven aan uw licht voorbij. 
Voeg ze met uwe kudde saam, 
opdat zij niet verloren gaan. 
 
Koor 
Verlicht het oog dat U niet ziet. 
Leid hem weerom die U verliet. 
Verzamel, die verwijderd gaan. 
Versterk ze die in twijfel staan. 
 
Samenzang 
Dan zullen zij, niet meer vervreemd, 
voor tijd en eeuwigheid vereend, 
in aard’ en hemel, dan en nu, 
allen tezamen danken U. 
 
Evangelist 
En terwijl zij aten, nam Hij een brood, sprak de zegen uit, brak het, gaf het 
hun en zeide: 
 
Jezus 
Neemt, dit is mijn lichaam. 
 
Evangelist 
En Hij nam een beker, sprak de dankzegging uit en gaf hun die en zij 
dronken allen daaruit. En Hij zeide tot hen: 
 
Jezus 
Dit is het bloed van Mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt. Voorwaar 
Ik zeg u, Ik zal voorzeker niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken, 
tot op die dag, dat Ik haar nieuw zal drinken in het Koninkrijk Gods. 
 
Samenzang 
Van U komt, HEER, het loflied dat ik zing: 
laat mij vergelden al wat ik ontving. 
Laat mij U loven in de grote kring 
van die U vrezen! 
Gij need’rig volk, gij zult gezeten wezen 
aan een festijn! Die God zoekt, moet Hem prijzen! 
O, haal uw hart op aan zijn gunstbewijzen, 
die eeuwig zijn. 
 
Evangelist 
En na de lofzang gezongen te hebben, vertrokken zij naar de Olijfberg. En 
Jezus zeide tot hen: 
 



Jezus 
Gij zult allen aanstoot aan mij nemen, want er staat geschreven: Ik zal de 
herders slaan en de schapen zullen verstrooid worden. 
Maar als Ik zal zijn opgewekt, zal Ik u voorgaan naar Galilea. 
 
Evangelist 
En Petrus zeide tot Hem: 
 
Petrus 
Al zouden allen aanstoot aan u nemen, ik zeker niet. 
 
Evangelist 
En Jezus zeide tot hem: 
 
Jezus 
Voorwaar, Ik zeg u, heden, in deze nacht, voordat de haan tweemaal 
kraait, zult gij Mij driemaal verloochenen. 
Hij zeide steeds heftiger: 
 
Petrus 
Al moest ik met U sterven, ik zal U voorzeker niet verloochenen. 
 
Evangelist 
Evenzo spraken zij ook allen. 
 
Koor 
Hoe vreemd, dat voor de schapen zijner weide  
de herder zelf ter slachtbank zich liet leiden,  
de heer zich voor de schulden zijner knechten  
aan 't kruis liet hechten. 
 
Evangelist 
En zij gingen naar een plaats, genaamd Gethsemané, en Hij zeide tot zijn 
discipelen: 
 
Jezus 
Zet u hier neder, terwijl Ik bid. 
 
Evangelist 
En Hij nam Petrus en Jacobus en Johannes mede. En Hij begon zeer 
ontsteld en beangst te worden, en Hij zeide tot hen. 
 
Jezus 
Mijn ziel is zeer bedroefd, tot stervens toe; blijft hier en waakt. 
 
Evangelist 
En Hij ging een weinig verder, en Hij wierp zich ter aarde en bad, dat, 
indien het mogelijk ware, die ure aan Hem zou voorbijgaan, en Hij zeide: 

Jezus 
Abba, Vader, Abba Vader, alles is U mogelijk, neem deze beker van mij 
weg. Doch niet wat Ik wil, maar wat Gij wilt. 
 
Evangelist 
En Hij kwam en vond hen slapende, en Hij zeide tot Petrus: 
 
Jezus 
Simon, slaapt gij? Waart gij niet bij machte één uur te waken? Waakt en 
bidt, dat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het 
vlees is zwak. 
 
Evangelist 
En wederom ging Hij heen en bad, dezelfde woorden sprekende. En toen 
Hij terugkwam, vond Hij hen slapende, want hun ogen waren zeer 
bezwaard; en zij wisten niet wat zij Hem zouden antwoorden. En Hij kwam 
ten derden male en zeide tot hen: 
 
Jezus 
Slaapt nu maar en rust. Het is genoeg. De ure is gekomen, zie, de Zoon 
des mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Staat op, laten 
wij gaan. Zie, die Mij overlevert, is nabij. 
 
Samenzang 
Gethsemané, die nacht moest eenmaal komen. 
De Heiland heeft bewust die weg genomen. 
Hij laat zijn doel niet los, wijkt niet terzijde, 
aanvaardt het lijden. 
 
Evangelist 
En terstond, terwijl Hij nog sprak, daar kwam Judas aan, één van de 
twaalven, en met hem een schare met zwaarden en stokken, gezonden 
vanwege de overpriesters en de schriftgeleerden en de oudsten. En die 
Hem overleverde, had hun een afgesproken teken gegeven, zeggende: 
 
Judas 
Die ik zal kussen, die is het; grijpt Hem en leidt Hem welverzekerd weg. 
 
Evangelist 
En hij kwam en trad terstond op Hem toe en zeide: 
 
Judas 
Rabbi. 
 
Evangelist 
En Judas kuste Hem. En zij sloegen de handen aan Hem en grepen Hem. 
Eén van de omstanders trok zijn zwaard en hij trof de slaaf van de 



hogepriester en sloeg hem het oor af. En Jezus antwoordde, en zeide tot 
hen: 
 
Jezus 
Als tegen een rover zijt gij uitgetrokken met zwaarden en stokken, om Mij 
gevangen te nemen? Dagelijks was Ik bij u, lerende in de tempel, maar gij 
hebt Mij niet gegrepen; doch de Schriften moeten in vervulling gaan. 
 
Evangelist 
En zij lieten Hem alleen en vluchtten allen. En een jonge man, die een 
laken om het naakte lichaam geslagen had, liep mede, Hem achterna, en 
zij grepen hem. Maar hij liet het laken in hun handen en nam naakt de 
vlucht. 
 
Samenzang 
Hier zijn wij, Heer, een afgeweken schare, 
wij, die zo zorgeloos, zo ontrouw waren. 
Verander ons en reinig onze harten, 
o Man van smarten! 
 
Evangelist 
En zij leidden Jezus weg naar de hogepriester en al de overpriesters en 
oudsten en schriftgeleerden kwamen bijeen. En Petrus volgde Hem van 
verre tot binnen de hof van de hogepriester en hij zat daar tussen de 
dienaars, zich warmende bij het vuur. De overpriesters nu en de gehele 
Raad trachtten een getuigenverklaring tegen Jezus te vinden om Hem ter 
dood te kunnen brengen; maar zij vonden er geen. Want velen legden een 
vals getuigenis tegen Hem af, maar hun getuigenissen stemden niet 
overeen. En er stonden enigen op, die een vals getuigenis tegen Hem 
aflegden, zeggende: 
 
Koor 
Wij hebben Hem horen zeggen: Ik zal deze tempel, die met handen 
gemaakt is, afbreken, en binnen drie dagen een andere, niet met handen 
gemaakt, bouwen. 
 
Evangelist 
Maar ook zó stemde hun getuigenis niet overeen. En de hogepriester stond 
op en hij trad naar voren en ondervroeg Jezus en zeide: 
 
Hogepriester 
Geeft Gij niets ten antwoord? Wat getuigen dezen tegen U? 
 
Evangelist 
Maar Hij bleef zwijgen en gaf niets ten antwoord. Wederom ondervroeg de 
hogepriester Hem en zeide tot Hem: 
 

Hogepriester 
Zijt Gij de Christus, de Zoon van de Gezegende? 
 
Evangelist 
En Jezus zeide: 
 
Jezus 
Ik ben het, en gij zult de Zoon des mensen zien, gezeten aan de 
rechterhand der Macht en komende met de wolken des hemels. 
 
Evangelist 
De hogepriester scheurde zijn klederen en zeide: 
 
Hogepriester 
Waartoe hebben wij nog getuigen nodig? Gij hebt de godslastering 
gehoord: wat is uw oordeel? 
 
Evangelist 
En zij allen veroordeelden Hem als des doods schuldig. En sommigen 
begonnen Hem te bespuwen en zijn gelaat te bedekken en Hem met 
vuisten te slaan en tot Hem te zeggen: 
 
Koor 
Profeteer nu! 
 
Evangelist 
En de dienaars sloegen Hem in het gelaat. 
 
Koor 
Wie heeft U zo geslagen, 
o Heer, U zoveel plagen 
en lijden aangedaan? 
Gij zijt niet als wij allen, 
die steeds in zonde vallen, 
geen misdaad hebt Gij ooit begaan. 
 
Ik ben het die moest boeten, 
aan handen en aan voeten 
gebonden in de hel. 
Gij hebt voor mij verdragen 
die banden en die slagen: 
God heeft U in mijn plaats gesteld. 
 
Evangelist 
En terwijl Petrus beneden in de hof was, kwam daar één der slavinnen van 
de hogepriester. En toen zij Petrus zag, terwijl hij zich warmde, keek zij 
hem aan en zeide tot hem: 
Ook gij waart bij die Nazarener, bij Jezus. 



Maar hij loochende het en zeide: 
 
Petrus 
Ik weet niet en begrijp niet wat gij zegt. 
 
Evangelist 
En hij ging naar buiten naar het voorportaal. En toen de slavin hem in het 
oog kreeg, begon zij opnieuw tot de omstanders te zeggen: 
Die man behoort ook tot hen. 
Maar hij loochende het wederom. En even later zeiden de omstanders weer 
tot Petrus: 
 
Koor 
Inderdaad, gij behoort tot hen; want ook gij zijt een Galileeër. 
 
Evangelist 
Maar hij begon zich te vervloeken en te zweren: 
Petrus 
Ik ken de mens niet, over wie gij spreekt. 
 
Evangelist 
En terstond kraaide de haan voor de tweede maal. En Petrus herinnerde 
zich het woord, dat Jezus tot hem gesproken had: Eer de haan tweemaal 
gekraaid heeft, zult gij Mij driemaal verloochenen. En hij begon te wenen. 
 
Koor 
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. 
 
Samenzang 
Alle leed hebt Gij geleden, 
Gij gedragen met geduld. 
Als een worm zijt Gij vertreden 
zonder schuld, om onze schuld, 
opdat wij door U verheven 
als verlosten zouden leven. 
Duizend-, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer. 
 
Instrumentaal  Sinfonia 
 
Koor  Kyrië eleison  

Marcus 15 
 
Evangelist 
En terstond, des morgens vroeg, stelden de overpriesters met de oudsten 
en schriftgeleerden, de gehele Raad, een besluit vast, en zij boeiden Jezus 
en zij leidden Hem weg en leverden Hem over aan Pilatus. En Pilatus 
ondervroeg Hem: 
 
Pilatus 
Zijt Gij de Koning der Joden? 
 
Evangelist 
En Hij antwoordde hem en zeide: 
 
Jezus 
Gij zegt het. 
 
Evangelist 
En de overpriesters brachten vele beschuldigingen tegen Hem in. En Pilatus 
vroeg Hem wederom (en zeide): 
 
Pilatus 
Geeft Gij niets ten antwoord? Zie, hoevele beschuldigingen zij tegen U 
inbrengen. 
 
Evangelist 
Doch Jezus gaf hem niets meer ten antwoord, zodat Pilatus zich 
verwonderde. 
 
Koor 
Om het zwijgen, het geduld, 
waarmee Gij de wet vervult, 
als men vruchtloos zoekt naar schuld, 
Kyrie eleison. 
 
Evangelist 
En bij elk feest liet Pilatus hun een gevangene los, voor wie zij dit vroegen. 
Nu was er iemand, genaamd Barabbas, gevangen gezet met de 
oproermakers, die in het oproer een moord begaan hadden. En de schare 
kwam naar voren en begon te eisen, dat hij hun deed, zoals hij gewoon 
was. Pilatus antwoordde en zeide tot hen: 
 
Pilatus 
Wilt gij dat ik u de Koning der Joden loslaat? 
 



Evangelist 
Want hij bemerkte dat de overpriesters Hem uit nijd overgeleverd hadden. 
Doch de overpriesters zetten de schare op, dat hij hun liever Barabbas zou 
loslaten. Pilatus antwoordde en zeide wederom tot hen: 
 
Pilatus 
Wat moet ik dan met Hem, die gij de Koning der Joden noemt? 
 
Evangelist 
En zij schreeuwden wederom: 
 
Koor 
Kruisig Hem! 
 
Evangelist 
Pilatus zeide dan tot hen: 
 
Pilatus 
Wat heeft Hij dan voor kwaad gedaan? 
 
Evangelist 
Zij schreeuwden dan des te meer: 
 
Koor 
Kruisig Hem! 
 
Evangelist 
Pilatus oordeelde het geraden de schare haar zin te geven en hij liet hun 
daarom Barabbas los en gaf Jezus, na Hem gegeseld te hebben, over om 
gekruisigd te worden. 
 
Samenzang 
Om het woord van god’lijk recht 
Dat Gij tot uw rechters zegt, 
- zelf hebt G’ uw geding beslecht, - 
Kyrie eleison. 
 
Evangelist 
De soldaten nu leidden Jezus weg tot binnen het hof, dat is het 
gerechtsgebouw, en riepen de gehele afdeling bijeen. En zij trokken Hem 
een purperen kleed aan en zetten Hem een kroon op, die zij van doornen 
gevlochten hadden. En zij begonnen Hem te begroeten: 
 
Koor 
Wees gegroet, Gij Koning der Joden. 
 

Evangelist 
En zij sloegen Hem met een riet op het hoofd en bespuwden Hem en zij 
vielen op de knieën en bewezen Hem hulde. En toen zij Hem bespot 
hadden, trokken zij Hem het purperen kleed uit en deden Hem zijn 
klederen aan. En zij leidden Hem weg om Hem te kruisigen. En zij presten 
een voorbijganger om zijn kruis te dragen, een zekere Simon van Cyrene, 
die van het land kwam, de vader van Alexander en Rufus. 
 
Samenzang 
Om de doornen van uw kroon, 
om de gees’ling en de hoon, 
roepen wij, o Mensenzoon, 
Kyrie eleison. 
 
Evangelist 
En zij brachten Hem op de plaats Golgotha, hetgeen betekent 
Schedelplaats. En zij gaven Hem wijn, met mirre gemengd, doch Hij nam 
die niet. En zij kruisigden Hem en verdeelden zijn klederen door het lot te 
werpen, wat ieder ervan krijgen zou. Het was het derde uur, toen zij Hem 
kruisigden. En het opschrift, dat de beschuldiging tegen Hem vermeldde, 
luidde: ‘de Koning der Joden’. 
En met Hem kruisigden zij twee rovers, één aan zijn rechterzijde en één 
aan zijn linkerzijde. [En het Schriftwoord is vervuld geworden, dat zegt: En 
Hij is met de misdadigers gerekend.] En de voorbijgangers spraken 
lastertaal tegen Hem, schudden hun hoofd en zeiden: 
 
Koor 
Ha, ha ha, ha, ha, ha – Gij die de tempel afbreekt en in drie dagen 
opbouwt, red Uzelf en kom af van het kruis. 
 
Evangelist 
Evenzo spotten de overpriesters onder elkander samen met de 
schriftgeleerden en zij zeiden: 
 
Koor 
Anderen heeft Hij gered. Zichzelf kan Hij niet redden. Laat de Christus, de 
Koning van Israël, nu afkomen van het kruis, dat wij het zien en geloven. 
 
Evangelist 
Ook die met Hem gekruisigd waren, beschimpten Hem. 
 
Koor 
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? 
 



Samenzang 
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. 
 
Evangelist 
En toen het zesde uur aangebroken was, kwam er duisternis over het 
gehele land tot het negende uur. En op het negende uur riep Jezus met 
luider stem: 
 
Jezus 
Eloï, Eloï, lama sabachtani. 
 
Evangelist 
Hetgeen betekent: Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten? En 
sommigen van de omstanders, dit horende, zeiden: 
 
Koor 
Zie, Hij roept Elia. 
 
Evangelist 
En iemand liep toe, drenkte een spons met zure wijn, stak ze op een riet en 
gaf Hem te drinken, zeggende: 
Stil, laat ons zien, of Elia komt om Hem eraf te nemen. 
En Jezus slaakte een luide kreet en gaf de geest. 
 
Orgel & Stilte 
 
Koor  Agnus Dei 
 
Evangelist 
En het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot 
beneden. Toen de hoofdman, die tegenover Hem stond, zag dat Hij zó de 
geest gegeven had, zeide hij: 
 
Hoofdman 
Waarlijk, deze mens was een Zoon Gods. 
 
Evangelist 
Er waren ook vrouwen, die uit de verte toeschouwden, onder wie ook Maria 
van Magdala en Maria, de moeder van Jacobus, de jongere, en van Joses, 
en Salomé, die, toen Hij in Galilea was, Hem volgden en Hem dienden, en 
vele andere vrouwen, die met Hem opgegaan waren naar Jeruzalem. 
 

Koor 
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. 
 
Samenzang 
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. 
 
Evangelist 
En toen het reeds avond geworden was, kwam, omdat het Voorbereiding, 
dat is de voorsabbat, was, Jozef van Arimatea, een aanzienlijk lid van de 
Raad, die ook zelf het Koninkrijk Gods verwachtte; en hij waagde het naar 
Pilatus te gaan en het lichaam van Jezus te vragen. En het bevreemdde 
Pilatus, dat Hij reeds gestorven zou zijn, en hij ontbood de hoofdman en 
vroeg hem, of Hij reeds lang gestorven was. En toen hij het van de 
hoofdman vernomen had, schonk hij het lichaam aan Jozef. En deze kocht 
linnen en hij nam Hem af van het kruis, wikkelde Hem in het linnen en 
legde Hem in een graf, dat in een rots uitgehouwen was, en hij wentelde 
een steen voor de ingang van het graf. Maria van Magdala en Maria de 
moeder van Joses, zagen, waar Hij was nedergelegd. 
 
Koor 
Nu valt de nacht. 
Het is volbracht: 
de Heer heeft heel zijn leven 
voor het menselijk geslacht 
in Gods hand gegeven. 
 
Samenzang 
’t Is goed, o Heer, 
Gij hoeft de eer 
van God niet meer te staven. 
Leggen wij ons bij U neer, 
in uw dood begraven. 
 
Het is volbracht (Koor) 
Het is volbracht, de strijd is nu gestreden. 
Halleluja, halleluja. 
De rouw verkeert 
Halleluja, halleluja, 
De rouw in vreugd verkeert 
 



Jezus leeft! Nu is de dood 
Mij de toegang tot het leven. 
Troost en kracht in stervensnood 
Zal de Levende mij geven. 
Als ik Hem mij toevertrouw: 
Gij mijn Rots waar ik op bouw. 
 
Doxologie 
 
Declamatie 
Het is volbracht, de strijd is nu gestreden: 
als Lam ter slachtbank is Hij heengegaan. 
Die heeft voorzegd, dat Hij zo zwaar moest lijden, 
is zegepralend opgestaan. 
 
Komt, knielt bij het kruis aanbiddende tezamen. 
Halleluja, de rouw in vreugd verkeert. 
 
Koor 
Laten wij dan met eerbied prijzen 
dit grote sacrament. 
Dat de oude Wetten wijken 
voor het Nieuwe Testament. 
Lof zij U, lof zij U Christus, 
Vader, Zoon en Heilige Geest. 
Amen. 
 
Evangelist 
En ik zag en ik hoorde een stem van vele engelen rondom de troon en van 
de dieren en de oudsten; en hun getal was tienduizenden tienduizendtallen 
en duizenden duizendtallen, zeggende met luider stem: Het Lam dat 
geslacht is, is waardig te ontvangen de macht en de rijkdom en de wijsheid 
en de sterkte, en de eer en de heerlijkheid en de lof. En alle schepselen in 
de hemel en op de aarde en onder de aarde en op de zee, en alles wat 
daarin is, hoorde ik zeggen: Hem die op de troon gezeten is en het Lam zij 
de lof en de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden. 
 
Koor 
Het Lam voor ons op aard’ geslacht, 
is eeuwig waard t’ ontvangen, 
de wijsheid, rijkdom, eer en macht 
en dankb’re lofgezangen. 
 
Triomf, als priesters naad’ren wij, 
gereinigd van de zonden, 
als koningen gekroond en vrij, 
van alle dwang ontbonden. 
 

Samenzang 
Triomf, uw prikkel is, o dood, 
door Jezus’ dood verslonden. 
Hij die voor ons het graf ontsloot, 
Vernietigde de zonden. 
 
Evangelist 
Daarna zag ik, en zie, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle 
volk en stammen en natiën en talen stonden voor de troon en voor het 
Lam, bekleed met witte gewaden en met palmtakken in hun handen. En zij 
riepen met luider stem en zeiden: De zaligheid is van onze God, die op de 
troon gezeten is, en van het Lam! 
En al de engelen stonden rondom de troon en de oudsten en de vier dieren, 
en zij wierpen zich op hun aangezicht voor de troon en aanbaden God, 
zeggende: Amen, de lof en de heerlijkheid, en de wijsheid en de 
dankzegging, en de eer en de macht en de sterkte zij onze God tot in alle 
eeuwigheden! Amen. 
 
Koor 
Halleluja! Lof zij het Lam, 
die onze zonden op zich nam, 
wiens bloed ons heeft geheiligd; 
die dood geweest is, - en Hij leeft; 
die ’t volk, dat Hij ontzondigd heeft, 
in eeuwigheid beveiligt! 
 
Samenzang 
Halleluja, lof zij de Zoon, 
gedaald van ’s hemels hoge troon 
tot heil van stervelingen! 
Hem, die voor onze zonden stierf, 
ons ’t leven door zijn dood verwierf, 
moet al het schepsel zingen. 
 
Aanbidt de Vader in het woord! 
Aanbidt de Zoon, aan ’t kruis doorboord! 
Aanbidt de Geest uit beiden! 
Van zijn gemeenschap, zijn gena, 
zijn liefd’ en trouw, halleluja, 
zal ons geen schepsel scheiden. 
 
Koor 
Amen 
 
Dankgebed 
 
Zegen met gesproken Amen 
 



Orgelspel na de dienst: Allegro van J.S. Bach 
 
Eén collecte aan de uitgang 
 

 


