
Liturgie via internet                                   5 april 2020, CGK Oost en West  
 
Welkom en mededelingen namens de kerkenraden van Oost en West  
 
Zingen: Gezang 189: 1, 2, 4  
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? 

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. 

 
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. 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen: Psalm 22: 1, 9 Ob  
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. 
 
Mijn beend’ren kan ik tellen, één voor één. 
Hun boos gezicht beschouwt dit wel tevreên. 
Z’ ontzien zich niet, om met mijn tegenheên, 
Hun geest te strelen, 
En onder zich mijn kleed’ren te verdelen; 
Verhard in ’t kwaad,  Kan hun geen spel verdrieten. 
Zij werpen ’t lot, wat ieder zal genieten 
Van mijn gewaad. 



Wet lezing  
  
Zingen: Psalm 25: 2, 6 Nb  
Here, maak mij uwe wegen 
door uw Woord en Geest bekend; 
leer mij, hoe die zijn gelegen 
en waarheen G’ uw treden wendt; 
leid mij in uw rechte leer, 
laat mij trouw uw wet betrachten, 
want Gij zijt mijn heil o Heer, 
’k blijf U al den dag verwachten. 
 

Wie heeft lust de Heer te vrezen, 
’t allerhoogst en eeuwig goed? 
God zal zelf zijn leidsman wezen, 
leren hoe hij wand’len moet. 
Wie het heil van Hem verwacht 
zal het ongestoord verwerven, 
en zijn zalig nageslacht 
zal ’t gezegend aardrijk erven. 
 

Gebed 
 
Kindermoment 
 
Zingen Jezus, ik wil U bedanken  
Jezus, ik wil U bedanken 
voor wat U voor mij hebt gedaan 
omdat U voor mij bent gestorven 
maar ook weer bent opgestaan 
 

Refrein:Jezus, ik dank U 
U gaf uzelf 

voor mij 
Jezus, ik 

dank U 
en geef 

mijzelf aan U 
ik geef 

mijzelf aan U 
 

U werd geschopt en geslagen 
ze lachten en scholden U uit 
en zelfs door uw vrienden verlaten 
hing U voor mij aan het kruis  

Refrein  

U hebt mijn zonden gedragen 
en ook al mijn pijn en verdriet 
dat U zoveel van mij kon houden 
nee, Heer, dat begrijp ik niet . 

 
Refrein 2x 

 
Schriftlezing: Matteüs 27: 27 - 44  
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Zingen: Via Dolorosa, Sela  
Langs de Via Dolorosa in Jeruzalem die dag,  
verdrongen zich de mensen in de straat. 
Daar staarden ze Hem na: 
de man die sterven moest op Golgotha. 
  
Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg, 
ging de Christus, onze Koning als een lam. 
Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart, is Hij gegaan, 
langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha. 
  
Er kwam bloed uit al zijn wonden, uit de striemen op zijn rug, 
uit de kroon van doornen om zijn hoofd geklemd. 
En Hij droeg met elke stap 
de hoon van hen die schreeuwden: “Kruisigt Hem!”. 
  
Zijn kruis werd een troon, zijn bloed wast ons schoon 
en het stroomt door het hart van Jeruzalem. 
 
Tekst: Matteüs 27: 42a 
 
Verkondiging 
 
Zingen: Gez.177: 1, 2, 5, 6  Sela 
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. 
 
’k Zie U, God zelf, in eeuwigheid geprezen, 
tot in de dood als mens gehoorzaam wezen, 
in onze plaats gemarteld en geslagen, 
de zonde dragen. 
 
Dit breekt mijn trots. Waar zou ik nog op bogen? 
Ik lig in ’t stof, maar God komt mij verhogen, 
nu ik van vijand Gods en tegenstander 
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in vriend verander. 
 
Daar Ge U voor mij hebt in de dood gegeven, 
hoe zou ik naar mijn eigen wil nog leven? 
Zou ik aan U voor zulk een bitter lijden 
mijn hart niet wijden? 
 
Lezen 1e deel Avondmaalsformulier II 
 
Zingen: Psalm 139: 1, 14 Nb  
Heer, die mij ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
’t ligt alles open voor uw ogen. 
 
Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt 
toch open voor uw aangezicht. 
Toets mij of niet een weg in mij 
mij schaadt en leidt aan U voorbij. 
O God, houd mij geheel omgeven, 
en leid mij op den weg ten leven. 
 
Danken en bidden  
 
Collecte  
 
Zingen: Opwekking 400, Liefde was het… 
Liefde was het, onuitputt’lijk, 
liefd’ en goedheid, eind’loos groot. 
Toen de Levensvorst op aarde 
tot ons heil Zijn bloed vergoot. 
Komt, laat ons Zijn liefde prijzen! 
God geeft vreugd’ en dankensstof. 
Eenmaal zingen wij voor eeuwig 
in de hemel Zijnen lof. 

Rijd als Heerser door de velden, 
Jezus, in Uw grote kracht. 
Niets, niets kan U tegenhouden, 
zelfs de hel niet met haar macht 
Voor Uw Naam, zo groot en heerlijk 
zinkt de vijand weg in ’t niet. 
Heel de schepping, Heer, zal beven, 
als zij U, haar Koning ziet. 

4 

 



 
Zegen 
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