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KRUIS EN KROON 

DE LIJDENDE KNECHT 
Lezen: Hebreeën 12 vers 2 
Ziende op den oversten Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus, Dewelke, voor de 
vreugde, die Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, en schande veracht, en is 
gezeten aan de rechterhand des troons van God. 
 
Zingen: Psalm 130: 1 en 4 
1. Uit diepten van ellenden; 
Roep ik, met mond en hart, 
Tot U, die heil kunt zenden; 
O Heer', aanschouw mijn smart; 
Wil naar mijn smeekstem horen; 
Merk op mijn jammerklacht; 
Verleen mij gunstig' oren, 
Daar 'k in mijn druk versmacht. 
 

4. Hoopt op den Heer', gij vromen; 
Is Israël in nood, 
Er zal verlossing komen; 
Zijn goedheid is zeer groot. 
Hij maakt, op hun gebeden, 
Gans Israël eens vrij 
Van ongerechtigheden; 
Zo doe Hij ook aan mij. 

Stem: 
Na de zondeval en het verlaten van het paradijs belooft God op verschillende momenten en 
aan verschillende personen in het Oude Testament dat er een Middelaar zal komen.  
Abram getuigt hiervan tegen Izak als hij hem vertelt dat de Heere Zelf in een Lam ten 
brandoffer zal voorzien. Ook in de psalmen staat hiervan geschreven. 
 
Lezen Jesaja 53 vers 11 en 12 
11. Om den arbeid Zijner ziel zal Hij het zien, en verzadigd worden; door Zijn kennis zal Mijn 
Knecht, de Rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden 
dragen. 
12. Daarom zal Ik Hem een deel geven van velen, en Hij zal de machtigen als een roof delen, 
omdat Hij Zijn ziel uitgestort heeft in den dood, en met de overtreders is geteld geweest, en 
Hij veler zonden gedragen heeft, en voor de overtreders gebeden heeft. 
 
Zingen: Lam Gods, dat zo onschuldig (Gez. 39) 
1. Lam Gods, dat zo onschuldig, 
zo moedig en geduldig, 
aan 't schand'lijk kruishout lijdt, 
verdienden niet mijn zonden 
die striemen en die wonden? 
Ja 'k weet, dat Gij onschuldig zijt! 
 

2. Niet Gij, neen ik moest sterven 
en 's Vaders liefde derven 
in eindeloze pijn! 
Toen sloeg G' op mij Uw ogen 
in godd'lijk mededogen, 
en wilde mijn Verlosser zijn. 

 
3. Gun, dat 'k U dankbaar nader, 
o Midd'laar bij de Vader. 
Wat is Uw liefde groot! 
Gij wilde mij hergeven 
het eeuwig, hemels leven, 
en stierf daartoe die wrede dood. 

4. O Godslam, nooit volprezen, 
leer mij de zonde vrezen, 
waarvoor Gij stierf aan 't kruis! 
Deel mij Uw zaal'ge vrede, 
ja, deel m' Uw hemel mede 
en leid mij eens in 't Vaderhuis 
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Stem: 
Vooral in Jesaja lezen we over de Lijdende Knecht des Heeren. Jesaja tekent Hem als de Man 
van smarten, Die de schuld van velen draagt en hen behoudt. 
 
Lezen: Jesaja 53: 2-5 
2. Want Hij is als een rijsje voor Zijn aangezicht opgeschoten, en als een wortel uit een dorre 
aarde; Hij had geen gedaante noch heerlijkheid; als wij Hem aanzagen, zo was er geen 
gestalte, dat wij Hem zouden begeerd hebben. 
3. Hij was veracht, en de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, en verzocht 
in krankheid; en een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor Hem; Hij was veracht, 
en wij hebben Hem niet geacht. 
4. Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze smarten heeft Hij 
gedragen; doch wij achtten Hem, dat Hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. 
5. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; 
de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing 
geworden. 
 
Gedicht: Hij was veracht 
Hij was veracht, ach wie begeerde Hem? 
Voor Jezus was geen plaats in Bethlehem. 
Geen plaats voor Hem, ook niet in onze harten. 
D’ onwaardigste was Hij, een Man van smarten. 
 
Hij daalde in ons duister als ‘Het Licht’. 
Een ieder was, als wendde men ’t gezicht 
vol afschuw af, om nooit tot Hem te keren. 
Hij was veracht, men kon Hem niet begeren. 
 
Heere Jezus, ook door mij werd U veracht. 
Ook ik heb uit mezelf U niet geacht. 
Zo lang heb ik Uw dierbaar bloed vertreden. 
Hoe zwaar hebt U voor deze schuld geleden. 
 
U bent voor mij nu niet onwaardig meer, 
maar hoog geacht. Geef toch dat ik Uw eer 
door Uwe kracht gedurig zal verhogen. 
Houd mij daartoe Uw dierbaar kruis voor ogen. 
 
 
 
Zingen: Noem d ’overtreding mij, die Gij begaan hebt (Gez. 42) 
1. Noem d' overtreding mij, die Gij begaan hebt, 
het kwaad, gekruiste Heer’, dat Gij gedaan hebt, 
waaraan Uw volk U schuldig heeft bevonden, 
noem mij Uw zonden. 
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4. 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. 
 
5. O wonderbare Liefde, die ons denken 
te boven gaat, wat kan mijn liefd' U schenken, 
wat ooit bereiken d' arbeid mijner dagen, 
dat U behage? 
 
6. O Liefde, voor dit offer van Uw leven, 
wat kan ik, dan mijzelf ten offer geven, 
opdat ik nooit, hetzij ik leev' of sterve, 
Uw liefde derve! 
 

 
Stem: 
In het Nieuwe Testament lezen we in Mattheüs 16 hoe de Heiland zijn jongeren voor het 
eerst voorbereidt op Zijn lijden en sterven. Zij begrijpen het niet en vooral Petrus ergert zich 
aan de woorden van Jezus. 
 

 
Lezen: Mattheüs 16 vers 21-23 
21. Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te vertonen, dat Hij moest heengaan naar 
Jeruzalem, en veel lijden van de ouderlingen, en overpriesters, en schriftgeleerden, en 
gedood worden, en ten derden dage opgewekt worden. 
22. En Petrus, Hem tot zich genomen hebbende, begon Hem te bestraffen, zeggende: Heere, 
wees U genadig! dit zal U geenszins geschieden. 
23. Maar Hij, Zich omkerende, zeide tot Petrus: Ga weg achter Mij, satanas! gij zijt Mij een 
aanstoot, want gij verzint niet de dingen, die Gods zijn, maar die der mensen zijn. 
 
 
Zingen: Psalm 69 vers 4 

Mijn broed’ren ben ik vreemd, door elk onteerd, 
en onbekend den zonen mijner moeder. 
'k Vind onder hen noch schutsheer noch behoeder; 
Want d' ijver van Uw huis heeft mij verteerd. 
Ik draag den schimp, den smaad en overlast 
dergenen, die, alziende God, U smaden; 
Ik heb geweend, mijn ziel heeft steeds gevast, 
maar 'k word te meer met smaadheid overladen. 
 
 
Stem: 
Alleen moest Hij lijden in de hof van Gethsémané en de weg gaan naar het kruis. Verlaten 
door al zijn discipelen. 
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Gedicht: Bad Hij te ernstiger 
De toorn van God, wie kan die ooit doorgronden? 
De sterkte van Zijn haat tegen de zonden? 
Eén heeft gepeild hoe door der mensen schuld, 
een heilig God met gramschap werd vervuld. 
 

En Hij begreep hoe diep Hij af moest dalen 
om onze schuld Zijn Vader te betalen. 
Zijn grote liefde deed Hem in de hof, 
geprangd door droefheid knielen in het stof. 
 
Hoe heeft de Borg daar bitt’re angst geleden. 
Hoe werd Hij door de boze fel bestreden. 
De zware strijd waarmee Hij was bezet, 
dreef Hem steeds ernstiger tot het gebed. 
 
In zielsbenauwdheid heeft Hij daar gekropen. 
Zijn bloed is op de aarde afgedropen. 
Al strijdend leerde Hij gehoorzaamheid 
en heeft Zijn wil aan ’s Vaders wil gewijd. 
 
Geef, Heere Jezus, dat wij van U leren, 
in nood ons telkens weer tot God te keren 
in het gebed, opdat w’ in strijd en pijn, 
gelijk als U Zijn wil gehoorzaam zijn. 
 
En staam’len, ook al is het in geween: 
‘Uw wil geschiede, Heer’, Uw wil alleen’.  
 

Zingen: ’t Is middernacht (Lied 280 Joh. de Heer) 
1. ‘t Is middernacht, en in de hof 
buigt, tot de dood bedroefd in ‘t stof, 
de Levensvorst; in Zijn gebeên 
doorworstelt Hij Zijn strijd alleen. 
 

2. ‘t Is middernacht, maar hoe Hij lijdt, 
Zijn jong’ren slapen bij die strijd, 
en derven, afgemat in rouw, 
de aanblik op des Meesters trouw.

3. ‘t Is middernacht, maar Jezus waakt, 
en ‘t zielelijden dat Hij smaakt 
bant uit Zijn hart de bede niet: 
Mijn Vader, dat Uw wil geschied’. 
 

4. ‘t Is middernacht, en ‘t Vaderhart 
verstaat en sterkt de Man van smart, 
die ‘t hevig lijden dat Hij torst 
ten eind’ doorstrijdt als Levensvorst. 

Lezen: Johannes 19 vers 17-19 
17. En Hij, dragende Zijn kruis, ging uit naar de plaats, genaamd Hoofdschedelplaats, welke 
in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha; 18. Alwaar zij Hem kruisten, en met Hem twee 
anderen, aan elke zijde één, en Jezus in het midden. 19. En Pilatus schreef ook een opschrift, 
en zette dat op het kruis; en er was geschreven: JEZUS, DE NAZARENER, DE KONING DER 
JODEN. 
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Stem:  
De Lijdende Knecht des Heeren werd door God verlaten. Dat roept Hij uit in de woorden:  
ELI, ELI, LAMA SABACHTHANI! dat is: Mijn God! Mijn God! Waarom hebt Gij Mij verlaten! 
 
 
Zingen: Psalm 22 vers 1 
Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij, 
En redt mij niet, terwijl ik zwoeg en strij', 
En brullend klaag in d' angsten die ik lij'? 
Dus fel geslagen? 
't Zij ik, mijn God, bij dag moog' bitter klagen. 
Gij antwoordt niet; 't Zij ik des nachts moog' kermen. 
Ik heb geen rust, ook vind ik geen ontfermen, 
In mijn verdriet. 
 
Lezen: Romeinen 5 vers 8-10 / 2 Korinthe 5 vers 21 
8. Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog 
zondaars waren. 
9. Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door Zijn bloed, zullen wij door Hem behouden 
worden van den toorn. 
10. Want indien wij, vijanden zijnde, met God verzoend zijn door den dood Zijns Zoons, veel 
meer zullen wij, verzoend zijnde, behouden worden door Zijn leven. 
2 Korinthe 5 vers 21 
Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij 
zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem. 
 
Gedicht: Mijn straf op Hem 
Mijn zonden Heer’, door U gehaat, 
hoe hebben ze U gekrenkt. 
‘k Verdien Uw toorn, ‘k heb U versmaad, 
maar Christus’ kruis is mij ten baat. 
Uw gloed heeft Hem verzengd. 
 

U keerde U in afschuw af, 
o, Vader, van Uw Zoon. 
Hij, Die voor mij Zijn leven gaf, 
doorworstelde Uw toorn en straf, 
ten prooi aan smaad en hoon. 

Uw straf, die mij de vrede bracht, 
daald’ op Uw kind terneer. 
Geef dat ‘k dit lijden recht betracht. 
Dit wonder, door U uitgedacht, 
zal ‘k nooit begrijpen Heer’.  

 
Stem:  
Jezus wordt gelegd in het graf van Jozef van Arimathéa, ook de vrouwen zijn hierbij 
aanwezig. 
 

Lezen: Jesaja 53 vers 9:  
En men heeft Zijn graf bij de goddelozen gesteld, en Hij is bij den rijke in Zijn dood geweest, omdat 
Hij geen onrecht gedaan heeft, noch bedrog in Zijn mond geweest is. 
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Stem:  
Op de dag van de sabbat lag de Heiland in het graf, ook de vrouwen en de discipelen rusten 
van hun werk. Ze dachten niet meer aan de woorden van hun Meester. Hij had gezegd dat 
Hij na drie dagen weer zou opstaan uit het graf. 
 
DE VERHOOGDE KONING 
Zingen: In het vroege morgenlicht (Uit aller mond 81; melodie Gez. 62) 
1. In het vroege morgenlicht  
komt Gods boodschap tot de Zijnen.  
Eng’lenmond brengt het bericht  
dat de droefheid doet verdwijnen.  
Wat belooft werd is voldaan!  
Onze Heer’ is opgestaan! 
 

2. Uitverkoren kerk van God,  
wil voor satans macht niet beven.  
Veilig, zeker blijft uw lot,  
Christus heeft de dood verdreven.  
Ook uw morgenstond breekt aan,  
Sions Vorst is opgestaan!

3. Zie Hij leeft en Hij komt weer  
ten gerichte op de wolken. 
Dan buigt alle knie zich neer,  
alle zondaars, alle volken  
treden voor de Rechter aan.  
Ja, de Heer’ is opgestaan! 
 

4. O, die dag van heil en loon,  
dag van jubel, dag van glorie.  
Wie ontsliepen in Gods Zoon,  
zullen opstaan in victorie.  
‘t Eeuwig licht is opgegaan.  
Onze Heer’ is opgestaan!

Lezen: Markus 16 vers 1-8.  
1. En als de sabbat voorbijgegaan was, hadden Maria Magdalena, en Maria, de moeder van 
Jakobus, en Salome specerijen gekocht, opdat zij kwamen en Hem zalfden. 
2. En zeer vroeg op den eersten dag der week, kwamen zij tot het graf, als de zon opging; 
3. En zeiden tot elkander: Wie zal ons den steen van de deur van het graf afwentelen? 
4. (En opziende zagen zij, dat de steen afgewenteld was) want hij was zeer groot. 
5. En in het graf ingegaan zijnde, zagen zij een jongeling, zittende ter rechter zijde, bekleed 
met een wit lang kleed, en werden verbaasd. 
6. 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. 
7. Doch gaat heen, zegt Zijn discipelen, en Petrus, dat Hij u voorgaat naar Galilea; aldaar zult 
gij Hem zien, gelijk Hij ulieden gezegd heeft. 
8. 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. 

Gedicht: Jezus leeft 
Het graf is leeg, de boze is verslagen, 
hoe woedend hij ook is tekeergegaan. 
We mogen er vol vreugde van gewagen: 
Het graf is leeg, de Heer’ is opgestaan. 
 
Nu kan geen kwaad de Heiland ooit nog deren. 
Hij overwon de satan door Zijn macht. 
Maar die zal nu nog feller gaan proberen, 
Gods kind’ren te verleiden door zijn kracht. 
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Hij zal ze menigmaal in zijn bitt’re haat wel kwellen. 
Zo menigmaal brengt hij hen in verdriet. 
Maar Hij, Die door Zijn dood hem neer mocht vellen, 
verlaat Zijn kind’ren in hun moeiten niet. 
 
En straks als de bazuinen zullen klinken, 
dan zullen ook de graven opengaan. 
Zij zullen dan, met Jezus, stralend blinken. 
Daar vangt het zalig hemelleven aan. 
 
Stem:  
Jezus is na Zijn opstanding verschenen aan de vrouwen, maar ook aan Zijn discipelen en aan 
de Emmaüsgangers. Voor Zijn lijden en sterven had Hij de opdracht gegeven dat ze na Zijn 
opstanding naar Galilea moesten gaan, daar zouden ze Hem zien. ( Markus 14: 28 )  
 

Lezen: Handelingen 1 vers 2-9 
4. En als Hij met hen vergaderd was, beval Hij hun, dat zij van Jeruzalem niet scheiden 
zouden, maar verwachten de belofte des Vaders, die gij, zeide Hij, van Mij gehoord hebt. 
5. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met den Heiligen Geest gedoopt 
worden, niet lang na deze dagen. 6. Zij dan, die samengekomen waren, vraagden Hem, 
zeggende: Heere, zult Gij in dezen tijd aan Israël het Koninkrijk wederoprichten? 
7. En Hij zeide tot hen: Het komt u niet toe, te weten de tijden of gelegenheden, die de 
Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft; 8. Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen 
Geestes, Die over u komen zal; en gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel 
Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde. 
9. En als Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen, daar zij het zagen, en een wolk nam Hem 
weg van hun ogen. 
 

Zingen: Psalm 21 vers 4 en 13 
4. Hij heeft, O God, van U begeerd 
het onvergank’lijk leven; 
Gij hebt het hem gegeven. 
Zo zijn de dagen hem vermeerd, 
zo leeft de Vorst altoos, 
zo leeft Hij eindeloos. 
 

13. Verhoog, o Heer', Uw naam en kracht; 
Zo zal ons vrolijk zingen 
door lucht en wolken dringen. 
Zo wordt Uw heerschappij en macht 
door ons, nog eeuwen lang, 
geloofd met psalmgezang. 

Stem: 
De Heiland wordt opgenomen in de hemel, om te zitten aan de rechterhand van Zijn Vader. 
Maar nog eenmaal zal Hij terugkomen, om te oordelen de levenden en de doden.  
 
Lezen: Openbaring 11 vers 15-18 
15. En de zevende engel heeft gebazuind, en er geschiedden grote stemmen in den hemel, 
zeggende: De koninkrijken der wereld zijn geworden onzes Heeren en van Zijn Christus, en 
Hij zal als Koning heersen in alle eeuwigheid. 
16. En de vier en twintig ouderlingen, die voor God zitten op hun tronen, vielen neder op 
hun aangezichten, en aanbaden God, 
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17. Zeggende: Wij danken U, Heere God almachtig, Die is, en Die was, en Die komen zal! dat 
Gij Uw grote kracht hebt aangenomen, en als Koning hebt geheerst; 
18. En de volken waren toornig geworden, en Uw toorn is gekomen, en de tijd der doden, 
om geoordeeld te worden, en om het loon te geven Uw dienstknechten, den profeten, en 
den heiligen, en degenen, die Uw Naam vrezen, den kleinen en den groten; en om te 
verderven degenen, die de aarde verdierven. 
 
Gedicht: Zie Uw Koning 
Nu zit de Koning op Zijn troon verheven; 
Hij heerst met koninklijke macht. 
Hij zal Zijn vijanden doen beven 
of buigen door Zijn grote kracht. 
Hij zal Zijn kinderen geleiden hier, 
door dit aardse tranendal, 
tot zij van d’aarde moeten scheiden 
en Hij hen tot Zich nemen zal. 
 

Hij leidt het leven van de volken; 
Zijn raad voert Hij nauwkeurig uit, 
totdat Hij weerkomt op de wolken, 
met eng’len en bazuingeluid. 
Als ’t godd’loos volk dan wordt verwezen 
naar eeuw’ge duisternis en pijn, 
dan zullen allen die Hem vrezen 
voor eeuwig bij hun Koning zijn. 

De Koning komt! En onze ogen                 
aanschouwen straks Zijn majesteit. 
Zal Hij ons met Zijn volk verhogen, 
of storten in rampzaligheid? 
Wie hier die Koning toe mag 
vallen als een gewillig onderdaan, 
zal straks, als de bazuinen schallen, 
met Hem de feestzaal binnengaan. 

 
Lezen: Openbaring 21 vers 1-4 
1. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste 
aarde waren voorbijgegaan, en de zee was niet meer. 
2. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit den 
hemel, toebereid als een bruid, die voor haar man versierd is. 
3. En ik hoorde een grote stem uit den hemel, zeggende: Ziet, de tabernakel Gods is bij de 
mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen en hun 
God zijn. 
4. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal niet meer zijn; noch rouw, 
noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn; want de eerste dingen zijn weggegaan. 
 
Zingen: Ik zag de hemel nieuw en nieuw de aarde  (Uit aller mond 151; melodie Psalm 87) 
1. Ik zag de hemel nieuw en nieuw de aarde, 
want d’eerste schepping was voorbij gegaan, 
er was geen zee – haar dreigen is gedaan, 
nu onze God als Heer’ Zich openbaarde. 
 
2. En uit de hemel zag ik nederdalen 
de heil'ge stad, een nieuw Jeruzalem, 
getooid zoals een bruid, versierd voor Hem, 
Wiens gramschap brand’ in zeven gouden schalen. 
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3. Een luide stem deed van de troon zich horen: 
De tent van God daalt tot de mensen neer. 
En Hij zal bij hen wonen immermeer; 
Zij zijn het volk dat Hem mag toebehoren. 
 
4. De Heere Zelf zal al hun tranen drogen 
dood, rouw en moeite hebben afgedaan. 
De eerste dingen zijn voorbijgegaan, 
zij zullen zingende het Lam verhogen. 
 
5. En Hij, die op de witte troon zit, zeide: 
Zie, Ik maak alle dingen nieuw en rein. 
Schrijf deze woorden, die waarachtig zijn. 
Het is geschied, uw hart zal zich verblijden. 
 
6. Ik geef wie dorst heeft van het Levend water: 
Hij mag zich laven aan de Levensbron. 
'k Zal hem een God zijn en hij Mij een zoon. 
Ik ben de Eerste en Ik ben de Laatste. 

       
 
       
 
      Liederen: Uit aller mond 
 Gezangbundel 1938 
     Zangbundel Joh. de Heer 

Gedichten: M.A. Groeneweg-de Reuver 
         Chr. de Priester 
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God heeft Zijn rechtvaardigheid en 
barmhartigheid bewezen in Christus 

 
Wij geloven dat God, Die volkomen 

barmhartig en rechtvaardig is, Zijn Zoon 
gezonden heeft om aan te nemen de natuur 

in dewelke de ongehoorzaamheid begaan 
was, om in haar te voldoen en te dragen de 

straf der zonden door Zijn zeer bitter lijden en 
sterven. Zo heeft dan God Zijn 

rechtvaardigheid bewezen tegen Zijn Zoon, als 
Hij onze zonden op Hem gelegd heeft; en 

heeft uitgestort Zijn goedheid en 
barmhartigheid over ons, die schuldig en der 

verdoemenis waardig waren, voor ons 
gevende Zijn Zoon in den dood door een zeer 

volkomen liefde, en Hem opwekkende tot 
onze rechtvaardigmaking, opdat wij door Hem 

zouden hebben de onsterfelijkheid en het 
eeuwige leven. 

 
ARTIKEL 20 

NEDERLANDSE GELOOFSBELIJDENIS 


