Die geleden heeft……………………………
en ten derde dage wederom opgestaan van de doden
Stem:
Ik geloof in God de Vader, de almachtige Schepper des hemels en der aarde.
Lezen: Genesis 1 vers 31
En God zag al wat Hij gemaakt had, en ziet, het was zeer goed.
Zingen: Psalm 8 vers 1 en 3
Heer', onze Heer, grootmachtig Opperwezen;
hoe wordt Uw Naam op aard' alom geprezen!
Gij, die den glans van Uwe majesteit,
hebt boven lucht en heem’len uitgebreid.
Sla ik naar 't ruim der held’re hemelbogen,
dat heerlijk werk van Uwe ving’ren, d' ogen;
zie ik bedaard den glans der zilv’ren maan,
en 't sterrenheir, door U geschapen, aan.
Lezen: Psalm 8: 4-10
Als ik Uw hemel aanzie, het werk Uwer vingeren, de maan en de sterren, die Gij
bereid hebt; Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, en de zoon des mensen, dat Gij
hem bezoekt?
En hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen, en hebt hem met eer en
heerlijkheid gekroond? Gij doet hem heersen over de werken Uwer handen; Gij hebt
alles onder zijn voeten gezet; Schapen en ossen, alle die; ook mede de dieren des
velds. Het gevogelte des hemels, en de vissen der zee; hetgeen de paden der zeeën
doorwandelt. O Heere, onze Heere! hoe heerlijk is Uw Naam op de ganse aarde!
Stem:
Maar de mens wilde als God zijn, kennende het goed en het kwaad.
Lezen: NGB artikel 14
Want het gebod des levens, dat hij ontvangen had, heeft hij overtreden, en heeft zich
van God, Die zijn ware Leven was, door de zonde afgescheiden; hebbende zijn
gehele natuur verdorven; waardoor hij zich schuldig gemaakt heeft aan de
lichamelijke en geestelijke dood.
Declamatie:
Uit diepe nood roep ik tot U:
Heer’, neig U tot mijn bede.
wees mij genadig, luister nu
en leid mij tot Uw vrede.
Indien Gij in het oordeel brengt
de schuld, de zonde die U krenkt,
wie kan dan tot U treden?
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Lezen: H.C. vraag en antwoord 12 en 13
12. Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straf
verdiend hebben, is er enig middel, waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan
en wederom tot genade komen?
God wil, dat aan Zijn gerechtigheid genoeg geschiede; daarom moeten wij aan haar,
òf door onszelf, òf door een ander, volkomen betalen.
13. Maar kunnen wij door onszelf betalen?
In generlei wijze, maar wij maken ook de schuld nog dagelijks meerder.
Zingen: psalm 130: 2
Zo Gij in ’t recht wilt treden,
o, Heer’ en gadeslaan.
onz’ ongerechtigheden
ach wie zal dan bestaan?
Maar neen, daar is vergeving
altijd bij U geweest;
dies wordt Gij, Heer', met beving,
recht kinderlijk gevreesd.
Stem:
Ik geloof in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere; die ontvangen is van
de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria.
Lezen: Jesaja 7: 14 en Mattheüs 1: 21
Daarom zal de Heere Zelf ulieden een teken geven: Zie, een maagd zal zwanger
worden, en zij zal een Zoon baren en Zijn Naam IMMÁNUËL heten.
En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk
zalig maken van hun zonden.
Declamatie:
1.Heiland, Heiland, kom met haast,
Laat de wereld zijn verbaasd,
Dat in U, o Kind der maagd,
God in liefde naar haar vraagt.

2.Hij verlaat Zijn hemels rijk,
Hij, Gods Held, wordt ons gelijk,
heeft Zich pracht en praal ontzegd
en begint op aard Zijn weg.

3.Van de Vader daalt Hij neer,
tot de Vader keert Hij weer,
hellesmart doorlijdt de Zoon
voor Hij opvaart naar Zijn troon.

4.U, in alles God gelijk,
overwint hier satans rijk
en Uw goddelijke macht
heeft genezing aangebracht.

5.Loof nu elk op hoge toon
God de Vader, God de Zoon,
God de Heil’ge Geest, altijd,
nu en tot in eeuwigheid.
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Zingen: psalm 132: 7
Tot staving van de waarheid, deed
de Heer', die van geen wank’len weet,
aan David enen duren eed:
"Ik zal", dus sprak Hij, "uwen Zoon
eens zetten op uw glorietroon."
Stem:
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven;
Lezen: Johannes 19: 8-16
Toen Pilatus dan dit woord hoorde, werd hij meer bevreesd; En ging wederom in het
rechthuis, en zeide tot Jezus: Van waar zijt Gij? Maar Jezus gaf hem geen antwoord.
Pilatus dan zeide tot Hem: Spreekt Gij tot mij niet? Weet Gij niet, dat ik macht heb U
te kruisigen, en macht heb U los te laten? Jezus antwoordde: Gij zoudt geen macht
hebben tegen Mij, indien het u niet van boven gegeven ware; daarom die Mij aan u
heeft overgeleverd, heeft groter zonde.
Van toen af zocht Pilatus Hem los te laten; maar de Joden riepen, zeggende: Indien
gij Dezen loslaat, zo zijt gij des keizers vriend niet; een iegelijk, die zichzelven koning
maakt, wederspreekt de keizer. Als Pilatus dan dit woord hoorde, bracht hij Jezus uit,
en zat neder op de rechterstoel, in de plaats, genaamd Lithostrotos, en in het
Hebreeuws Gabbatha.
En het was de voorbereiding van het pascha, en omtrent de zesde ure; en Pilatus
zeide tot de Joden: Ziet, uw Koning! Maar zij riepen: Neem weg, neem weg, kruis
Hem! Pilatus zeide tot hen: Zal ik uw Koning kruisigen? De overpriesters
antwoordden: Wij hebben geen koning, dan de keizer. Toen gaf hij Hem dan hun
over, opdat Hij gekruist zou worden. En zij namen Jezus, en leidden Hem weg.
Declamatie:
Pilatus roept: ‘Ziedaar uw Koning!’
Maar de uitroep klinkt vol spot en hoon.
Hij maakt een smadelijke vertoning
van Christus, Gods geliefde Zoon.
de Heiland, overdekt met wonden,
staat voor ’t onheilig aards gerecht.
Geen schuld werd er ooit in Hem gevonden,
toch wordt Hem ’t kruishout opgelegd.
Lezen: Lukas 23: 39-43
En een van de kwaaddoeners, die gehangen waren, lasterde Hem, zeggende: Indien
Gij de Christus zijt, verlos Uzelven en ons.
Maar de andere antwoordende bestrafte hem, zeggende: Vreest gij ook God niet,
daar gij in hetzelfde oordeel zijt?
En wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan
hebben; maar Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan.
En hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mijner als Gij in Uw Koninkrijk zult gekomen
zijn.
En Jezus zeide tot hem: Voorwaar zeg Ik u: Heden zult gij met Mij in het paradijs zijn.
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Zingen: Als ik in gedachten sta: 1, 3 en 4
1.Als ik in gedachten sta
bij het kruis van Golgotha,
als ik hoor wat Jezus sprak,
voor Zijn oog aan 't kruishout brak.

3.Hoor ik dan, hoe Jezus bad
voor wie Hem gekruisigd had,
'k weet dan: "Bij de Heiland is
ook voor mij vergiffenis

4.Zie ik, hoe genaad' ontving,
die met Hem aan 't kruishout hing,
'k bid, mij voelend hem gelijk,
"Heer’, gedenk mij in Uw rijk!"
Lezen: Lukas 23: 44-48
En het was omtrent de zesde ure, en er werd duisternis over de gehele aarde, tot de
negende ure toe.
En de zon werd verduisterd, en het voorhangsel des tempels scheurde middendoor.
En Jezus roepende met grote stem, zeide: Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest.
En als Hij dat gezegd had, gaf Hij de geest.
Als nu de hoofdman over honderd zag wat er geschied was, verheerlijkte hij God en
zeide: Waarlijk, deze Mens was rechtvaardig.
En al de scharen die daar samengekomen waren om dit te aanschouwen, ziende de
dingen die geschied waren, keerden weder, slaande op hun borsten.
Declamatie:
Het einde van de strijd komt nader
en Jezus roept: ‘Het is volbracht!’
Zijn geest beveelt Hij aan Zijn Vader.
Zijn sterven is een daad van macht.
En door Zijn koninklijk vermogen
velt Hij Zijn vijanden terneer.
De aarde wordt door Hem bewogen
en doden krijgen ’t leven weer.
Zingen: Als ik in gedachten sta: 7 en 8
Op Zijn kreet: "Het is volbracht,"
antwoordt mijn aanbidding zacht:
"Jezus, ook voor mij verwierf
Gij verlossing, toen Gij stierf."

Hoor ik, hoe het laatst van al
Hij Zijn geest aan God beval,
weet ik ook mijn geest en lot
in de handen van mijn God.

Lezen: Johannes 19: 40-42
Zij namen dan het lichaam van Jezus en bonden het 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 de 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.
Stem:
Nedergedaald ter helle;
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Declamatie:
In ‘t graf gelegd door liefdehanden,
is Hij bij rijken in Zijn dood.
Maar Hij breekt doods- en hellebanden;
Zijn Koninklijke macht is groot!
Lezen: Psalm 116: 3
De banden des doods hadden mij omvangen, en de angsten der hel hadden mij
getroffen; ik vond benauwdheid en droefenis.
Lezen: H.C. vraag en antwoord 44
Waarom volgt daar: Nedergedaald ter helle?
Opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij en mij ganselijk vertrooste, dat
mijn Heere Jezus Christus door Zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten,
verschrikking en helse kwelling, in welke Hij in Zijn ganse lijden, gezonken was, mij
van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft.
Stem:
En ten derde dage wederom opgestaan van de doden;
Lezen: Markus 16: 1-8
En als de sabbat voorbijgegaan was, hadden Maria Magdalena, en Maria, de moeder
van Jakobus, en Salòme specerijen gekocht, opdat zij kwamen en Hem zalfden. En
zeer vroeg op de eerste dag der week, kwamen zij tot het graf, als de zon opging; En
zeiden tot elkander: Wie zal ons de steen van de deur des grafs afwentelen? (En
opziende zagen zij, dat de steen afgewenteld was) want hij was zeer groot.
En in het graf ingegaan zijnde, zagen zij een jongeling, zittende ter rechter zijde,
bekleed met een wit lang kleed, en werden verbaasd. Maar hij zeide tot haar: Zijt niet
verbaasd; gij zoekt Jezus den Nazarener, Die gekruist was; Hij is opgestaan; Hij is
hier niet; ziet de plaats, waar zij Hem gelegd hadden. Doch gaat heen, zegt Zijn
discipelen, en Petrus, dat Hij u voorgaat naar Galilea; aldaar zult gij Hem zien, gelijk
Hij ulieden gezegd heeft.
En zij, haastelijk uitgegaan zijnde, vloden van het graf, en beving en ontzetting had
haar bevangen; en zij zeiden niemand iets; want zij waren bevreesd.
Zingen: Daar juicht een toon, daar klinkt een stem
1.Daar juicht een toon, daar klinkt een
2.Geen graf hield Davids Zoon
stem,
omkneld,
die galmt door gans' Jeruzalem;
Hij overwon, die sterke Held.
een heerlijk morgenlicht breekt aan:
Hij steeg uit 't graf door Vaders kracht,
de Zoon van God is opgestaan!
want Hij is God, bekleed met macht!
4.Want nu de Heer’ is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan,
een leven door Zijn dood bereid,
een leven in Zijn heerlijkheid.

3.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.
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Declamatie:
Wanneer Hij opstaat uit de doden
beweegt de aarde ginds en weer.
De wachters zijn verschrikt gevloden
of vallen als een dode neer.

Maar Zijn geliefde volgelingen
geeft Hij zo menig liefdeblijk.
Hij onderwijst hen in de dingen
Van Zijn gezegend Koninkrijk.

Stem:
Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders;
Lezen: Markus 16: 19
De Heere dan, nadat Hij tot hen gesproken had, is opgenomen in de hemel, en is
gezeten aan de rechterhand Gods.
Zingen: ’t Oog omhoog, het hart naar boven ( melodie psalm 42)
't Oog omhoog, het hart naar boven,
Och, dat aller mensen tongen,
hier beneden is het niet!
aller eng'len zang, o Heer’,
't Ware leven, lieven, loven
samenstemden, samen zongen
is daar, waar men Jezus ziet.
eeuwig tot Uw lof en eer!
Wat men hoort of ziet op aard'
Zonder einde geeft Uw lof,
is ons kost'lijk hart niet waard;
Jezus, ons de rijkste stof!
wil men leven, lieven, loven:
Trek tot U ons hart naar boven,
't oog omhoog, het hart naar boven!
dat w' U eeuwig lieven, loven.
Stem:
Vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden;
Declamatie:
1.God zal het heelal bewaren
door Zijn scheppingswoord vol kracht,
Zich ten volle openbaren
op de grote oordeelsdag.
Dag van vuur, dat niet zal sparen
heel het goddeloos geslacht.

2.Christus zal Zijn Woord bewaren
-Zijn belofte blijft van krachtTelt een dag als duizend jaren,
duizend jaren als een dag.
Nog mag iedereen ervaren
hoe Hij op de zondaars wacht.

3. Maar Zijn grote dag zal komen
als een dief komt in de nacht.
Dan wordt de bazuin vernomen
door het menselijk geslacht.
Woorden, werken, daden, dromen
worden aan het licht gebracht.

4. Als de graven zijn geopend
en de doden opgestaan,
zal ook wie Hem heeft doorstoken
oog in oog met Christus staan.
Dan wordt door Hem recht gesproken,
als de boeken opengaan.

5. Naar wat ieder heeft bedreven
wordt geoordeeld klein en groot.
Slechts wier namen zijn geschreven
met het bloed dat Hij vergoot,
die beërven eeuwig leven,
sterven niet de tweede dood.

6. Zie, de Rechter is de Redder
voor wie uitzien naar Zijn dag
en het Lam is ook de Herder
Die Zijn kudde samenbracht.
Met Hem leven zij nu verder,
nieuw van lichaam, vol van kracht.
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Zingen: Hoe zal ik U ontvangen: 9
Nog eens zal Hij verschijnen
als Richter van 't heelal,
die 't hoofd van al de zijnen
voor eeuwig kronen zal.

Nog is die dag verborgen;
wacht hem gelovig af,
terwijl de grote morgen
reeds schemert boven 't graf!

Lezen: Mattheüs 24: 29-35
En terstond na de verdrukking dier dagen, zal de zon verduisterd worden, en de
maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van de hemel vallen, en de
krachten der hemelen zullen bewogen worden. En alsdan zal in de hemel
verschijnen het teken van de Zoon des mensen; en dan zullen al de geslachten der
aarde wenen, en zullen de Zoon des mensen zien, komende op de wolken des
hemels, met grote kracht en heerlijkheid. En Hij zal Zijn engelen uitzenden met een
bazuin van groot geluid, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier
winden, van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelve. En leert
van de vijgeboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak nu teder wordt, en de bladeren
uitspruiten, zo weet gij, dat de zomer nabij is. Alzo ook gijlieden, wanneer gij al deze
dingen zult zien, zo weet, dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, Ik zeg u: Dit
geslacht zal geenszins voorbijgaan, totdat al deze dingen zullen geschied zijn. De
hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenszins
voorbijgaan.
Stem:
Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene Christelijke Kerk, de
gemeenschap der heiligen; vergeving der zonden; wederopstanding des vleses en
een eeuwig leven.
Lezen: H.C. vraag en antwoord 59
Maar wat baat het u nu, dat gij dit alles gelooft?
Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben en een erfgenaam van het eeuwige
leven.
Zingen: psalm 33: 1 en 6
Zingt vrolijk, heft de stem naar boven,
rechtvaardigen, verheft den Heer'.
Het past oprechten, God te loven,
zingt Zijnen groten Naam ter eer.
Prijst Hem in uw psalmen,
met de schoonste galmen,
roept Zijn weldaân uit.
Laat de keel zich paren,
met den klank der snaren;
looft Hem met de luit.

Maar d' altoos wijze raad des Heeren,
houdt eeuwig stand heeft altoos kracht.
Niets kan Zijn hoog besluit ooit keren.
't Blijft van geslachte tot geslacht!
Zalig moet men noemen,
die hun Maker roemen,
als hun Heer' en God.
't Volk, door Hem tevoren,
gunstig uitverkoren,
tot Zijn erv' en lot.
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