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Zingen: Psalm 40:3 en 4 

Mijn God, Gij hebt Uw wond'ren groot gemaakt; 

Wie is 't, die 't onbepaald getal 

Van Uw gedachten melden zal? 

Wat geest zo vlug, wat tong zo welbespraakt? 

Geen slachtvee, geen altaren, 

Vol spijs ten offer, waren 

Het voorwerp van Uw lust; 

Gij hebt mij naar Uw woord, 

Mijn oren doorgeboord, 

En 't lichaam toegerust.  

 

Brandofferen, noch offer voor de schuld, 

Voldeden aan Uw eis, noch eer. 

Toen zeid' ik: "Zie, ik kom, o HEER; 

De rol des boeks is met Mijn naam vervuld. 

Mijn ziel, U opgedragen, 

Wil U alleen behagen; 

Mijn liefd' en ijver brandt: 

Ik draag Uw heil'ge wet, 

Die Gij den sterv'ling zet, 

In 't binnenst' ingewand. 

 

Gedicht: 

Want alzo lief had God de wereld, 

dat Hij Zijn een’geboren Zoon 

gegeven heeft, hoe ook die wereld 

zo snood verbrak al Zijn geboôn. 

Toch wilde God in gunst gedenken; 

Hij wilde nog ontferming schenken. 

 

Al eeuwig in Zichzelf bewogen, 

sprak God en hield Hij vrederaad: 

Hoe kan ’t Mijn Godd’lijk recht gedogen, 

dat alle zonde heilig haat? 

De Zoon sprak: “Vader, ‘k wil Mij geven, 

dat zondaars eeuwig mogen leven. 

 

Ik geef Mijzelf voor al de Mijnen; 

zij zijn geschreven in Mijn hart! 

Is eens de tijd vol, ‘k ga verschijnen. 

Ik draag hun straf, Ik, Man van smart. 

‘k Verdraag het kruis, ‘k veracht de schande. 

O Vader, neem Mijn offerande!” 
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Zingen: Psalm 8:4 

Mijn God, wat is de mens dan op deez' aarde! 

De broze mens, hoe klimt hij tot die waarde, 

Dat Gij aan hem in zoveel gunst gedenkt; 

En 's mensen zoon Uw teêrste liefde schenkt! 

 

Lezen: Johannes 13:1-5 

En voor het feest van het pascha, Jezus wetende, dat Zijn ure gekomen was, dat Hij 

uit deze wereld zou overgaan tot den Vader, alzo Hij de Zijnen, die in de wereld 

waren, liefgehad had, zo heeft Hij hen liefgehad tot het einde. 

En als het avondmaal gedaan was, toen nu de duivel in het hart van Judas, Simons 

zoon, Iskariot, gegeven had, dat hij Hem verraden zou, 

Jezus, wetende, dat de Vader Hem alle dingen in de handen gegeven had, en dat 

Hij van God uitgegaan was, en tot God heenging, 

Stond op van het avondmaal, en legde Zijn klederen af, en nemende een linnen 

doek, omgordde Zichzelven. 

Daarna goot Hij water in het bekken, en begon de voeten der discipelen te wassen, 

en af te drogen met den linnen doek, waarmede Hij omgord was. 

 

Lezen: Filippensen 2:5-7 

Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was; Die in de gestaltenis 

Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn; Maar heeft Zichzelven 

vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is den 

mensen gelijk geworden; 

 

Lezen: Johannes 13:18, 21, 26, 30 

Ik zeg niet van u allen: Ik weet, welke Ik uitverkoren heb; maar dit geschiedt, opdat 

de Schrift vervuld worde: Die met Mij het brood eet, heeft tegen Mij zijn verzenen 

opgeheven. 

Jezus, deze dingen gezegd hebbende, werd ontroerd in den geest, en betuigde, en 

zeide: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, dat een van ulieden Mij zal verraden. 

Jezus antwoordde: Deze is het, dien Ik de bete, als Ik ze ingedoopt heb, geven zal. 

En als Hij de bete ingedoopt had, gaf Hij ze Judas, Simons zoon, Iskariot. 

Hij dan, de bete genomen hebbende, ging terstond uit. En het was nacht. 

 

Zingen: Psalm 49:7 

Schoon hij zich op deez' aard' in wellust baadt, 

En ieder roemt zijn weeld' en overdaad, 

Hij daalt nochtans, gelijk zijn gans geslacht, 

Vervreemd van God, in 's afgronds donk'ren nacht. 

Gij dan, o mens, hoe waard, hoe groot in eer, 

Zo gij den wil versmaadt van uwen HEER, 

Dan gaat gij, als de beesten, haast verloren; 

Een wis verderf is u ten lot beschoren. 

 

Lezen: Johannes 15:9-12 

Gelijkerwijs de Vader Mij liefgehad heeft, heb Ik ook u liefgehad; blijft in deze Mijn 

liefde. 

Indien gij Mijn geboden bewaart, zo zult gij in Mijn liefde blijven; gelijkerwijs Ik de 

geboden Mijns Vaders bewaard heb, en blijf in Zijn liefde. 
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Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u blijve, en uw 

blijdschap vervuld worde. 

Dit is Mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijkerwijs Ik u liefgehad heb. 

 

Zingen: Psalm 133:3 

Waar liefde woont, gebiedt de HEER den zegen: 

Daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen, 

En 't leven tot in eeuwigheid. 

 

Lezen: Johannes 16:26-28 

In dien dag zult gij in Mijn Naam bidden; en Ik zeg u niet, dat Ik den Vader voor u 

bidden zal; 

Want de Vader Zelf heeft u lief, dewijl gij Mij liefgehad hebt, en hebt geloofd, dat Ik 

van God ben uitgegaan. 

Ik ben van den Vader uitgegaan, en ben in de wereld gekomen; wederom verlaat Ik 

de wereld, en ga heen tot den Vader. 

 

Zingen: Psalm 9:10 

Hij, die Uw naam in waarheid kent, zal, HEER, op U in zijn ellend' 

Vertrouwen, wijl Gij nooit liet zuchten hen, die gelovig tot U vluchten. 

 

Lezen Johannes 17:1-3 

Dit heeft Jezus gesproken, en Hij hief Zijn ogen op naar den hemel, en zeide: Vader, 

de ure is gekomen, verheerlijk Uw Zoon, opdat ook Uw Zoon U verheerlijke. 

Gelijkerwijs Gij Hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat Gij Hem 

gegeven hebt, Hij hun het eeuwige leven geve. 

En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den enigen waarachtigen God, en 

Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt. 

 

Zingen: Psalm 48:6 

Want deze God is onze God; 

Hij is ons deel, ons zalig lot, 

Door tijd noch eeuwigheid te scheiden: 

Ter dood toe zal Hij ons geleiden. 

 

Lezen: Johannes 17:25-18:3,12 

Rechtvaardige Vader, de wereld heeft U niet gekend; maar Ik heb U gekend, en 

dezen hebben bekend, dat Gij Mij gezonden hebt. 

En Ik heb hun Uw Naam bekend gemaakt, en zal Hem bekend maken; opdat de 

liefde, waarmede Gij Mij liefgehad hebt, in hen zij, en Ik in hen. 

Jezus, dit gezegd hebbende, ging uit met Zijn discipelen over de beek Kedron, waar 

een hof was, in welken Hij ging, en Zijn discipelen. 

En Judas, die Hem verried, wist ook die plaats, dewijl Jezus aldaar dikwijls vergaderd 

was geweest met Zijn discipelen. 

Judas dan, genomen hebbende de bende krijgsknechten en enige dienaars van de 

overpriesters en Farizeën, kwam aldaar met lantaarnen, en fakkelen, en wapenen. 

De bende dan, en de overste over duizend, en de dienaars der Joden namen Jezus 

gezamenlijk, en bonden Hem; 
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Zingen: Psalm 109:1 

O God, zo waardig mijn gezangen, zwijg niet, laat mij mijn recht erlangen; 

De boze, die bedrog durft plegen, staat, wars van deugd, mij bitter tegen; 

Hij heeft zijn mond wijd opgedaan, Mij met een valse tong verraân. 

 

Lezen: Johannes 18:13, 14, 19, 28 

En leidden Hem henen, eerst tot Annas; want hij was de vrouws vader van Kajafas, 

welke deszelven jaars hogepriester was. Kajafas nu was degene, die den Joden 

geraden had, dat het nut was, dat een Mens voor het volk stierve. 

De hogepriester dan vraagde Jezus van Zijn discipelen, en van Zijn leer. 

Zij dan leidden Jezus van Kajafas in het rechthuis. En het was 's morgens vroeg; en zij 

gingen niet in het rechthuis, opdat zij niet verontreinigd zouden worden, maar opdat 

zij het pascha eten mochten. 

 

Gedicht: 

Waarom komt gij met deze Mens tot mij? 

Veroordeel zelf Hem naar uw wet; 

Ik ben het niet, die ´t u belet. 

Zij lijken wel vervuld van razernij. 

 

Ik vind beslist geen schuld in deze Mens; 

wat heeft Hij toch voor kwaad gedaan? 

ik gesel Hem en laat hem gaan. 

´k Voldoe dan toch ten dele aan uw wens. 

 

Wilt u de hand dan aan uw Koning slaan? 

Ik laat u kiezen, zegt het mij, 

of Jezus, of Barabbas vrij. 

Die keuze lijkt mij snel genoeg gedaan. 

 

Wat wilt gij dan dat ik met Jezus doe? 

Ik geef Hem over aan uw wil, 

ik ben onschuldig, zwijg nu stil. 

Straks spreekt men hiervan tot in Rome toe. 

 

Onschuldig bracht gij Mij in het gericht, 

uw schoongewassen hand ten spijt, 

geen water, maar Mijn bloed bevrijdt. 

De waarheid breng Ik voor uw oog aan ´t licht. 

 

Zingen: Psalm 94:11 

Zou ooit de stoel der schand'lijkheden 

Bij Uwen troon een plaats bekleden, 

Die moeit' en wetten boos verdicht? 

Zij rotten saâm, en wars, van 't licht, 

Verdrukken zij het vroom gemoed, 

Ja, doemen zelfs 't onschuldig bloed. 

 

Lezen: Johannes 19:1 

Toen gaf hij Hem dan hun over, opdat Hij gekruist zou worden. En zij namen Jezus, en 

leidden Hem weg. 
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Zingen: Leer mij, o Heer’, Uw lijden recht betrachten 

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. 

 

Lezen: Johannes 19:17 en 18 

En Hij, dragende Zijn kruis, ging uit naar de plaats, genaamd Hoofdschedelplaats, 

welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha; 

Alwaar zij Hem kruisten, en met Hem twee anderen, aan elke zijde een, en Jezus in 

het midden. 

 

Lezen: Filippensen 2:8 

En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelven vernederd, 

gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises. 

 

Zingen: (melodie: Als ik in gedachten sta) 

Op die lage heuveltop richt men Jezus’ kruispaal op. 

Ruwe handen sloegen Hem. Ook voor hen klinkt Jezus’ stem. 

 

“Vader, ’k bid U, o vergeef wat men tegen Mij misdreef. 

Wat zij doen, zij weten ’t niet; geef toch dat hun oog het ziet!” 

 

Lezen: Johannes 19:19-22 

En Pilatus schreef ook een opschrift, en zette dat op het kruis; en er was geschreven: 

JEZUS, DE NAZARENER, DE KONING DER JODEN. 

Dit opschrift dan lazen velen van de Joden; want de plaats, waar Jezus gekruist 

werd, was nabij de stad; en het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks, en 

in het Latijn. 

De overpriesters dan der Joden zeiden tot Pilatus: Schrijf niet: De Koning der Joden; 

maar, dat Hij gezegd heeft: Ik ben de Koning der Joden. 

Pilatus antwoordde: Wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. 

 

Zingen: (melodie: Als ik in gedachten sta) 

Maar dat Hij de Koning is, ’t opschrift, dat blijft staan gewis. 

Niet Pilatus, Gód regeert: zo wordt nog Zijn Zoon geëerd! 

 

Lezen: Johannes 19:23 en 24 

De krijgsknechten dan, als zij Jezus gekruist hadden, namen Zijn klederen, (en 

maakten vier delen, voor elken krijgsknecht een deel) en den rok. De rok nu was 

zonder naad, van boven af geheel geweven. 

Zij dan zeiden tot elkander: Laat ons dien niet scheuren, maar laat ons daarover 

loten, wiens die zijn zal; opdat de Schrift vervuld worde, die zegt: Zij hebben Mijn 

klederen onder zich verdeeld, en over Mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dit 

hebben dan de krijgsknechten gedaan. 

 

Zingen: (melodie: Als ik in gedachten sta) 

De krijgsknechten aan Zijn voet delen wat men hebben moet 

van Zijn kleding, werpen ’t lot. ’t Treft Hem, evenals de spot. 
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Lezen: Johannes 19:25-27 

En bij het kruis van Jezus stonden Zijn moeder en Zijner moeders zuster, Maria, de 

vrouw van Klopas, en Maria Magdalena. 

Jezus nu, ziende Zijn moeder, en den discipel, dien Hij liefhad, daarbij staande, zeide 

tot Zijn moeder: Vrouw, zie, uw zoon. 

Daarna zeide Hij tot den discipel: Zie, uw moeder. En van die ure aan nam haar de 

discipel in zijn huis. 

 

Gedicht: Vrouw, zie uw zoon 

Daar staat ze, vermoeid door het wenen, 

haar ogen op Jezus gericht. 

Wie kan haar nu krachten verlenen? 

Wie maakt haar het duister tot licht? 

 

Van droefheid en smart haast gebroken, 

gaat hier door Maria het zwaard 

waar Simeon van had gesproken, 

toen hij op het Kind had gestaard. 

 

Maar hoor toch, in wondere liefde, 

te midden van smaadheid en hoon, 

terwijl men Hem vloekte en griefde, 

spreekt Jezus nu: “Vrouw, zie uw zoon”. 

 

Hoe zorgt Hij aan ’t kruis voor Zijn moeder, 

terwijl Hij daar hangt in de smart. 

Ook nu nog is Jezus haar Hoeder, 

Die weet van de pijn in haar hart. 

 

Johannes zal haar nu geleiden, 

hij geeft haar een plaats in zijn huis. 

En innig verbonden zijn beiden 

door liefde, als vrucht van het kruis. 

 

Lezen: Johannes 19:28 en 29 

Hierna Jezus, wetende, dat nu alles volbracht was, opdat de Schrift zou vervuld 

worden, zeide: Mij dorst. 

Daar stond dan een vat vol ediks, en zij vulden een spons met edik, en omlegden ze 

met hysop, en brachten ze aan Zijn mond. 

 

Zingen: Psalm 69:9 

Versmaadheid breekt en scheurt mij 't hart vanéén; 

Ik ben zeer zwak; de lasteringen snijden 

Mij door de ziel; ik wacht naar medelijden, 

Naar troosters, maar, helaas, ik vind er geen. 

Ja, grote God, zij hebben mij, tot spijs, 

Bij al mijn smart nog bitt're gal gegeven; 

Een edikteug is zelfs een gunstbewijs, 

Wanneer de dorst mijn lippen saâm doet kleven. 
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Lezen: Johannes 19:30 

Toen Jezus dan den edik genomen had, zeide Hij: Het is volbracht! En het hoofd 

buigende, gaf den geest. 

 

Gedicht: 

U buigt het hoofd: het is volbracht. 

Uw dood doet d ’aarde beven. 

Wij hebben U gehoond, veracht 

en stonden U naar ’t leven. 

Wat is de mens, door U bevrijd? 

Vervul ons zelf met dankbaarheid, 

houdt ons aan U verbonden. 

Verhoed in Uw gena, o Heer’, 

dat wij U kruis’gen telkens weer 

door onze zware zonden. 

 

Lezen: Johannes 19:31-34 

De Joden dan, opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op den sabbat, 

dewijl het de voorbereiding was (want die dag des sabbats was groot), baden 

Pilatus, dat hun benen zouden gebroken, en zij weggenomen worden. 

De krijgsknechten dan kwamen, en braken wel de benen des eersten, en des 

anderen, die met Hem gekruist was; 

Maar komende tot Jezus, als zij zagen, dat Hij nu gestorven was, zo braken zij Zijn 

benen niet. 

Maar een der krijgsknechten doorstak Zijn zijde met een speer, en terstond kwam er 

bloed en water uit. 

 

Zingen: Jezus, leven van mijn leven : 4 

Dank, mijn Heiland, voor Uw lijden, 

voor Uw bitt’re, bange nood, 

voor Uw heilig, biddend strijden, 

voor Uw trouw tot in de dood, 

voor de wonden U geslagen, 

voor het kruis door U gedragen; 

Duizend, duizendmaal, o Heer’, 

zij U daarvoor dank en eer! 

 

Lezen: Johannes 19:38-42 

En daarna Jozef van Arimathea (die een discipel van Jezus was, maar bedekt om 

de vreze der Joden), bad Pilatus, dat hij mocht het lichaam van Jezus wegnemen; 

en Pilatus liet het toe. Hij dan ging en nam het lichaam van Jezus weg. 

En Nicodemus kwam ook (die des nachts tot Jezus eerst gekomen was), brengende 

een mengsel van mirre en aloë; omtrent honderd ponden gewichts. 

Zij namen dan het lichaam van Jezus, en bonden dat in linnen doeken met de 

specerijen, gelijk de Joden de gewoonte hebben van begraven. 

En er was in de plaats, waar Hij gekruist was, een hof, en in den hof een nieuw graf, 

in hetwelk nog nooit iemand gelegd was geweest. 

Aldaar dan legden zij Jezus, om de voorbereiding der Joden, overmits het graf nabij 

was. 
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Gedicht: 

Wat heeft U toch bewogen, Heere God, 

dat U Uw Zoon naar d ‘aarde hebt gezonden? 

Terwijl U wist dat Hij gehoond, bespot 

zou hangen aan een kruis in diepe wonden. 

 

Wat heeft U toch bewogen, dat U kwam, 

Heer’ Jezus, om de straf te willen dragen 

voor vijanden? Dat U Zich als een lam 

ten offer brengen liet zonder te klagen? 

 

’t Was enkel liefde, Heer’, die U bewoog, 

Uw liefde voor de wereld, diep verloren. 

Daarom zond Gij Uw Zoon hier, van omhoog 

en werd Hij in een beestenstal geboren. 

 

’t Was wond’re liefde, Heiland, dat U kwam, 

dat U aan ’t kruis Uw leven wilde geven. 

Heb dank, Heer’ Jezus, dierbaar Offerlam, 

want door Uw dood ontvangen wij het leven. 

 

Lezen: Johannes 20:1 

En op den eersten dag der week ging Maria Magdalena vroeg, als het nog duister 

was, naar het graf; en zag den steen van het graf weggenomen. 

 

Zingen: (melodie: ’t Is middernacht en in de hof) 

In Jozefs hof, geheel bedroefd, is ’t  waar Maria nog vertoeft. 

Zij kwam met and’re vrouwen daar; het lege graf ontstelde haar. 

 

Lezen: Johannes 20:2 en 11 

Zij liep dan, en kwam tot Simon Petrus en tot den anderen discipel, welken Jezus 

liefhad, en zeide tot hen: Zij hebben den Heere weggenomen uit het graf, en wij 

weten niet, waar zij Hem gelegd hebben. 

En Maria stond buiten bij het graf, wenende. Als zij dan weende, bukte zij in het graf; 

 

Zingen: (melodie: ’t Is middernacht en in de hof) 

Z ’is naar Jeruzalem gesneld, heeft ’t de discipelen verteld. 

Toch is zij weer naar ’t graf gegaan; gaat wenend bij de oop’ning staan. 

 

Lezen: Johannes 20:12 en 13 

En zag twee engelen in witte klederen zitten, een aan het hoofd, en een aan de 

voeten, waar het lichaam van Jezus gelegen had. 

En die zeiden tot haar: Vrouw! wat weent gij? Zij zeide tot hen: Omdat zij mijn Heere 

weggenomen hebben, en ik weet niet, waar zij Hem gelegd hebben. 

 

Zingen: (melodie: ’t Is middernacht en in de hof) 

“Wat weent gij ,vrouw?” wordt haar gevraagd door d’ engelen; maar hoor zij klaagt: 

“Wist ik toch waar mijn Heere is! Zij namen ’t lichaam weg, gewis.” 
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Lezen: Johannes 20:14 en 15 

En als zij dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts, en zag Jezus staan, en zij wist 

niet, dat het Jezus was. 

Jezus zeide tot haar: Vrouw, wat weent gij? Wien zoekt gij? Zij, menende, dat het de 

hovenier was, zeide tot Hem: Heere, zo gij Hem weg gedragen hebt, zeg mij, waar 

gij Hem gelegd hebt, en ik zal Hem wegnemen. 

 

Zingen: (melodie: ’t Is middernacht en in de hof) 

“Wat weent gij, vrouw? Wie zoekt gij toch?” De hovenier! Denkt zij nu nog. 

“Als u Hem wegdroeg, zeg het dan, dat ik Hem toch weer nemen kan!” 

 

Lezen: Johannes 20:16 

Jezus zeide tot haar: Maria! Zij, zich omkerende, zeide tot Hem: Rabbouni, hetwelk is 

gezegd, Meester. 

 

Zingen: (melodie: ’t Is middernacht en in de hof) 

’t Is Jezus Zelf die bij haar staat. Eén woord is ’t dat in t’ harte gaat! 

“Maria!” meer zegt Jezus niet, “Mijn Meester!” weg is haar verdriet. 

 

Lezen: Johannes 20:17 

Jezus zeide tot haar: Raak Mij niet aan, want Ik ben nog niet opgevaren tot Mijn 

Vader; maar ga heen tot Mijn broeders, en zeg hun: Ik vare op tot Mijn Vader en uw 

Vader, en tot Mijn God en uw God. 

 

Zingen: (melodie: ’t Is middernacht en in de hof) 

“Raak Mij niet aan, Ik blijf hier niet. ‘k Vaar tot Mijn Vader op, maar ziet, 

Maria, zoek Mijn broeders op en zeg: “Ook tot uw God vaar ‘k op!” 

 

Lezen: Johannes 20:18-20 

Maria Magdalena ging en boodschapte den discipelen, dat zij den Heere gezien 

had, en dat Hij haar dit gezegd had. 

Als het dan avond was, op denzelven eersten dag der week, en als de deuren 

gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren om de vreze der Joden, 

kwam Jezus en stond in het midden, en zeide tot hen: Vrede zij ulieden! 

En dit gezegd hebbende, toonde Hij hun Zijn handen en Zijn zijde. De discipelen dan 

werden verblijd, als zij den Heere zagen. 

 

Gedicht: 

Thomas was niet t’ overtuigen, 

dat men Jezus had gezien. 

’t Ongeloof wilde niet buigen: 

“ ‘k Moet eerst zelf de teek’nen zien!” 

Maar toen Jezus na acht dagen 

wendde Thomas’ droevig lot, 

riep hij, zonder verder vragen, 

’t uit: “Mijn Heere en mijn God!” 
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Hij verscheen, zo Hij gezegd had, 

aan het Galilese Meer, 

waar het zevental gewacht had, 

’t net geworpen, keer op keer. 

Overvloedig werd de vangst pas 

toen de Heer’ op d’ oever stond; 

waar ook Petrus weer hersteld was 

door het woord uit Jezus’ mond. 

 

Eind’lijk is de dag gekomen, 

dat men Hem voor ’t laatst hier zag. 

Afscheid heeft Hij toen genomen  

op zijn grote kroningsdag. 

Door een wolk werd hun ontnomen 

’t uitzicht op hun gaande Heer’. 

Alzo zal Hij wederkomen, 

op de wolken keert Hij weer! 

 

Lezen: Filippensen2:9-11 

Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd, en heeft Hem een Naam 

gegeven, welke boven allen naam is; 

Opdat in den Naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen, die in den hemel, 

en die op de aarde, en die onder de aarde zijn. 

En alle tong zou belijden, dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des 

Vaders. 

 

Zingen: Alle roem is uitgesloten : 1 en 2 

Alle roem is uitgesloten, 

onverdiende zaligheên 

heb ik van mijn God genoten, 

'k roem in vrije gunst alleen! 

Ja, eer ik nog was geboren, 

eer Gods hand, die alles schiep, 

iets uit niets tot aanzijn riep, 

heeft Zijn liefde mij verkoren: 

God is liefd', o eng'lenstem, 

mensentong, verheerlijkt Hem! 

 

Alzo lief had God de wereld, 

dat Hij zijn geliefde Zoon 

voor die afgevallen wereld                                                                

overgaf aan smaad en hoon.                                                   

Ja, toen wij nog zondaars waren, 

schonk de Vader ons gena,                                                                                               Paasdeclamtorium 2018 

leed de Zoon op Golgotha,                                                        Hersteld Hervormde Vrouwenbond 

stierf voor ons, die zondaars waren:                                  

God is liefd', o eng'lenstem,                                                                                                    Gedichten:                                                

mensentong, verheerlijkt Hem!                                         W. Droogers, M.A. Groeneweg – de Reuver                                         
                                                                                                                                      C.F. Gellert                                                                         
                                                                                                                                         Liederen:     

                                                                                                                                                                                    Uit aller mond                                                                                                                                 

 Foto voorzijde: 

                                                                                                Hof van Gethsémané 


