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Maandag 29 maart 2021 
 
Begroeting 
 
Zingen themalied: Gezang 558: 1 en 2 
 
Jezus, om uw lijden groot, 
om uw leven en uw dood 
die volbrengen 't recht van God, 
Kyrie eleison. 
 

Heer, om uw zachtmoedigheid, 
vorst die op een ezel rijdt 
en om Sions onwil schreit, 
Kyrie eleison. 

Gedicht 
 
Gebed 
 
Zingen Psalm 24: 4 en 5 (OB) 
 
Verhoogt o poorten, nu den boog 
Rijst, eeuwge deuren, rijst omhoog! 
Opdat de Koning in moog' rijden. 
Wie is die Vorst, zo groot in eer? 
't Is God, d' almachtig’ Opperheer. 
't Is God, geweldig in het strijden. 
 

Verhoogt, o poorten, nu den boog! 
Rijst, eeuwge deuren, rijst omhoog! 
Opdat g' uw Koning moogt ontvangen. 
Wie is die Vorst, zo groot in kracht? 
’t Is 't  Hoofd van ’s hemels legermacht; 
Hem eren wij met lofgezangen. 

Schriftlezing: Zacharia 9: 9 - 10 
9 Juich, Sion, Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde! Je koning is in aantocht, bekleed met 
gerechtigheid en zege. Nederig komt hij aanrijden op een ezel, op een hengstveulen, het jong  
van een ezelin. 
10 Ik zal de strijdwagens uit Efraïm verjagen en de paarden uit Jeruzalem; de bogen worden 
gebroken. Hij zal vrede stichten tussen de volken. Zijn heerschappij strekt zich uit van zee tot  
zee, van de Rivier tot de einden der aarde. 
 
Zingen: Weerklank 550: 1 en 2 
 



Ruk nu takken van de bomen, 
spreid nu mantels op de weg, 
want de Koning zal zo komen. 
De profeet heeft het gezegd. 
Zing vol vreugde, vrouwen, mannen, 
haal Hem in met eerbetoon. 
Roep Hosanna, roep Hosanna, 
stad van David, voor Gods Zoon. 
 

Niemand hoeft Zijn macht te vrezen: 
Hij zit op een ezelin, 
Koning die een knecht wil wezen. 
Hij rijdt zo uw poorten in. 
Zing dan kindren, vrouwen, mannen, 
haal Hem in met eerbetoon, 
Roep Hosanna, roep Hosanna, 
stad van God, voor Davinds Zoon. 

Schriftlezing: Mattheüs 21: 1 - 11 
  
1 Toen ze Jeruzalem naderden en bij Betfage op de Olijfberg kwamen, stuurde Jezus er twee 
leerlingen op uit. 
2 Zijn opdracht luidde: ‘Ga naar het dorp dat daar ligt. Vrijwel direct zullen jullie er een ezelin 
zien, die daar vastgebonden staat met haar veulen. Maak de dieren los en breng ze bij me. 
3 En als iemand jullie iets vraagt, antwoord dan: “De Heer heeft ze nodig.” Dan zal men ze 
meteen meegeven.’ 
4 Dit is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat gezegd is door de profeet: 
5 ‘Zeg tegen Sion: “Kijk, je koning is in aantocht, hij is zachtmoedig en rijdt op een ezelin en op 
een veulen, het jong van een lastdier.”’ 
6 De leerlingen gingen op weg en deden wat Jezus hun had opgedragen. 
7 Ze brachten de ezelin en het veulen mee, legden er mantels op en lieten Jezus daarop 
plaatsnemen. 
8 Vanuit de menigte spreidden velen hun mantels op de weg uit, anderen braken twijgen van  
de bomen en spreidden die uit op de weg. 
9 De talloze mensen die voor hem uit liepen en achter hem aan kwamen, riepen luidkeels: 
‘Hosanna voor de Zoon van David! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in  
de hemel!’ 
10 Toen hij Jeruzalem binnenging, raakte de hele stad in rep en roer. ‘Wie is die man?’ wilde  
men weten. 
11 Uit de menigte werd geantwoord: ‘Dat is Jezus, de profeet uit Nazaret in Galilea.’ 
 
Meditatie: Zie, uw Koning komt tot u 
       Mattheüs 21: 5 
 
Stilte en orgelimprovisatie 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zingen: Psalm 118: 9 en 10 (NB) 

Dit is de dag, die God deed rijzen, 
juicht nu met ons en weest verblijd. 
O God, geef thans uw gunstbewijzen, 
geef thans het heil door ons verbeid. 
Gezegend zij de grote koning 
die tot ons komt in 's Heren naam. 
Wij zeeg'nen u uit 's Heren woning, 
wij zegenen u al tezaam. 
 

De Heer is God, zijn gunst verheugde 
ons oog en hart met vrolijk licht. 
Nu worde 't offer onzer vreugde 
op zijn altaren aangericht. 
Gij zijt mijn God, U zal ik prijzen, 
o God, U roemen wijd en zijd. 
Laat aller lof ten hemel rijzen; 
Gods liefde duurt in eeuwigheid 

Gedicht 
 
Dankgebed 
 
Zingen: Gezang 435: 1 en 4 
 
Heft op uw hoofden, poorten wijd! 
Wie is het, die hier binnen rijdt? 
Begroet Hem, Heer der heerlijkheid 
en Heiland vol barmhartigheid! 
Hij geeft de wereld 't leven weer. 
Juicht blijde, zingt uw God ter eer, 
looft Hem, die sterk van daad 
de deuren binnen gaat. 

Heft op uw hoofden, poorten wijd! 

Elk hart zij Hem ter woon bereid! 
De palmen van uw eerbied spreidt 
de weg langs, die uw Koning rijdt. 
Hij komt tot u met troost en vree 
en brengt u heil en liefde mee. 
Geprezen zij de Heer, 
Hij geeft u 't leven weer. 

 
Dinsdag 30 maart 2021 
 
Begroeting 
 
Zingen Themalied: Gezang 558: 1 en 6 
 
Jezus, om uw lijden groot, 
om uw leven en uw dood 
die volbrengen 't recht van God, 
Kyrie eleison. 
 

Om het zwijgen, het geduld, 
waarmee Gij de wet vervult, 
als men vrucht'loos zoekt naar schuld, 
Kyrie eleison. 

Gedicht 
 
Gebed  
 
 
 
 



Zingen: Psalm 22: 3 en 6 (OB) 
 
U smeekten zij, van mensenhulp ontbloot, 
En zijn gered; zij hebben in hun nood 
Op U vertrouwd, van schaamte nimmer 
rood, 
Na hun gebeden. 
Maar ik, ik ben een worm, van elk 
vertreden; 
Een worm, geen man; 
Een spot en smaad van mensen; 
Wien 't boze volk, naar zijn baldadig 
wensen, 
Beschimpen kan. 
 

Wees dan mijn hulp; houd U niet ver van 
mij; 
Mij prangt de nood, benauwdheid is nabij; 
'k Heb buiten U, daar ik zo bitter lij', 
Geen hulp te wachten. 
Een stierenheir uit Bazan, sterk van 
krachten, 
En fel verwoed, 
Omringt m' aan alle zijden. 
Mijn God, hoe zwaar, hoe smartlijk valt dit 
lijden 
Voor mijn gemoed! 
 

Schriftlezing: Mattheüs 27: 27 - 31  
 
27 Toen namen de soldaten van de stadhouder Jezus met zich mee in het gerechtsgebouw en 
verzamelden heel de legerafdeling om Hem heen. 
28 En toen zij Hem ontkleed hadden, deden zij Hem een scharlakenrode mantel om, 
29 vlochten een kroon van dorens, zetten die op Zijn hoofd en gaven Hem een rietstok in Zijn 
rechter[hand]. Zij vielen op hun knieën voor Hem neer en bespotten Hem met de woorden: 
Gegroet, Koning van de Joden! 
30 Ook bespuwden zij Hem, pakten de rietstok en sloegen Hem op Zijn hoofd. 
31 En toen zij Hem bespot hadden, trokken zij Hem de mantel uit, trokken Hem Zijn kleren aan 
en leidden Hem weg om Hem te kruisigen.    
 
Zingen: Liedboek 576b: 1 en 3 
 
O hoofd vol bloed en wonden, 
bedekt met smaad en hoon, 
o hoofd zo wreed geschonden, 
uw kroon een doornenkroon, 
o hoofd eens schoon en heerlijk 
en stralend als de dag, 
hoe lijdt Gij nu zo deerlijk! 
Ik groet U vol ontzag. 
O Heer uw smaad en wonden, 
ja alles wat Gij duldt, 
om mij is het, mijn zonden, 
mijn schuld, mijn grote schuld. 
O God ik ga verloren 
om wat ik heb gedaan, 
als Gij mij niet wilt horen. 

Zie mij in liefde aan.



 
Schriftlezing: Hebreeën 10: 32 – 36   
 
32 Maar herinner u de dagen van weleer, waarin u, nadat u verlicht was, veel strijd in het lijden 
hebt verdragen. 
33 Nu eens werd u [zelf] door smaad en verdrukkingen tot een schouwspel gemaakt, dan weer 
deelde u het lot van hen die zo behandeld werden. 
34 Want u hebt ook medelijden gehad met [mij, in] mijn boeien, en de beroving van uw 
eigendommen met blijdschap aanvaard, in de wetenschap dat u voor uzelf een beter en blijvend 
bezit in de hemelen hebt. 
35 Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, die een grote beloning met zich meebrengt. 
36 Want u hebt volharding nodig, opdat u, na het volbrengen van de wil van God, de [vervulling 
van] de belofte zult verkrijgen. 
 
Meditatie:  Zie, uw Koning wordt bespot 
        Mattheüs 27: 31   
 
Stilte en orgelimprovisatie 
 
Zingen: Weerklank 147: 1 en 3 
 
Is dat, is dat mijn Koning, 
dat aller vaad'ren wens, 
is dat, is dat zijn kroning? 
Zie, zie, aanschouw de mens! 
Moet Hij dat spotkleed dragen, 
dat riet, die doornenkroon, 
lijdt Hij die spot, die slagen, 
Hij, God, uw eigen Zoon? 
 

O Jezus, man van smarten, 
Gij aller vaad'ren wens, 
herinner aller harten 
't aandoenlijk: "Zie den mens!" 
Laat mij toch nooit vergeten 
die kroon, dat kleed, dat riet! 
Dit trooste mijn geweten: 
't is al voor mij geschied! 

Gedicht 
 
Dankgebed 
 
Zingen: Psalm 140: 1 en 4 (NB) 
 
Bescherm mij, Heer, behoed mijn leven, 
dat door geweld wordt overmand. 
Bedwing hen die naar onrecht streven, 
wier strijdlust elke dag ontbrandt. 
Mijn God, zeg ik, Gij kunt het keren, 
hoor naar mijn stem die tot U schreit. 
Sterke Verlosser, Here, Here, 
mijn helm en pantser in de strijd. 



Zegenbede  
 
Orgelspel 
 
Woensdag 31 maart 2021 
 
Begroeting 
 
Zingen themalied: Liedboek 558: 1 en 9 
 
Jezus, om uw lijden groot, 
om uw leven en uw dood 
die volbrengen 't recht van God, 
Kyrie eleison. 
 

Om uw kruis, Heer, bidden wij, 
om de speerstoot in uw zij, 
ga aan onze schuld voorbij, 
Kyrie eleison. 

Gedicht 
 
Gebed 
 
Zingen: Weerklank 147: 1 en 3 
 
Is dat, is dat mijn Koning, 
dat aller vaad'ren wens, 
is dat, is dat zijn kroning? 
Zie, zie, aanschouw de mens! 
Moet Hij dat spotkleed dragen, 
dat riet, die doornenkroon, 
lijdt Hij die spot, die slagen, 
Hij, God, uw eigen Zoon? 

O Jezus, man van smarten, 
Gij aller vaad'ren wens, 
herinner aller harten 
't aandoenlijk: "Zie den mens!" 
Laat mij toch nooit vergeten 
die kroon, dat kleed, dat riet! 
Dit trooste mijn geweten: 
't is al voor mij geschied! 

 
Schriftlezing: Psalm 93:  1 - 5  
 
1 De HEER is koning, met hoogheid is hij bekleed, de HEER is met macht bekleed en omgord. 
Vast staat de wereld, zij wankelt niet, 
2 en vast staat van oudsher uw troon, u bent van alle eeuwigheden. 
3 De stromen verheffen, HEER, de stromen verheffen hun stem, luid verheffen de stromen hun 
stem. 
4 Maar boven het geraas van de wijde wateren, van de machtige baren der zee, is hoog in de 
hemel de machtige HEER. 
5 Uw uitspraken zijn betrouwbaar. Heiligheid is van uw huis het sieraad, HEER, tot in lengte van 
dagen. 
 
Zingen: Psalm 93: 1, 2 en 4 (OB) 
 



De HEER' regeert, de hoogste Majesteit, 
Bekleed met sterkt', omgord met 
heerlijkheid, 
Bevestigt d' aard' en houdt door Zijne hand 
Dat schoon gebouw onwankelbaar in stand. 

Gij hebt Uw troon van eeuwigheid gegrond. 
De waatren, HEER', verheffen zich in 't rond; 
Rivier en meer verheffen hun geruis; 
Het siddert al op 't woedend stroomgedruis. 

 
Uw macht is groot, Uw trouw zal nooit vergaan; 
Al wat Gij ooit beloofd hebt, zal bestaan. 
De heiligheid is voor Uw huis, o HEER', 
Eeuw uit, eeuw in, tot sieraad en tot eer. 
 
Schriftlezing: Mattheüs 27: 33 - 37  
 
33 Zo kwamen ze bij de plek die Golgota genoemd wordt, wat ‘schedelplaats’ betekent. 
34 Ze gaven Jezus met gal vermengde wijn, maar toen hij die geproefd had, weigerde hij ervan  
te drinken. 
35 Nadat ze hem gekruisigd hadden, verdeelden ze zijn kleren onder elkaar door erom te 
dobbelen, 
36 en ze bleven daar zitten om hem te bewaken. 
37 Boven zijn hoofd bevestigden ze de aanklacht, die luidde: ‘Dit is Jezus, de koning van de 
Joden’. 
 
Meditatie: Zie, uw Koning wordt gekroond 
       Mattheüs 27: 37 
 
Stilte en orgelimprovisatie 
 
Zingen: Psalm 72: 1 en 7 (NB) 
 
Geef, Heer, de koning uwe rechten 
en uw gerechtigheid 
aan 's konings zoon, om uwe knechten 
te richten met beleid. 
Dan ruist op alle bergen vrede, 
heil op der heuv'len top. 
Hij zal geweldenaars vertreden, 
maar armen richt hij op. 

Laat ons de grote naam bezingen 
van Hem die Israël leidt, 
want Hij alleen doet grote dingen, 
zijn roem vervull' de tijd. 
Looft God de Heer, Hij openbaarde 
zijn wonderen, zijn eer. 
Zijn heerlijkheid vervult de aarde. 
Ja, amen, looft de Heer. 

 
Gedicht 
 
Dankgebed 
 
Zingen: Liedboek 575: 1 en 6 
 



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. 

Dank zij U, o Heer des levens, 
die de dood zijt doorgegaan, 
die Uzelf ons hebt gegeven 
ons in alles bijgestaan, 
dank voor wat Gij hebt geleden, 
in uw kruis is onze vrede. 
Voor uw angst en diepe pijn 
wil ik eeuwig dankbaar zijn. 

 
Zegenbede  
 
Orgelspel 
 
Donderdag 1 april 2021 
 
Begroeting 
 
Zingen themalied:  Liedboek 558: 1 en 10 
 
Jezus, om uw lijden groot, 
om uw leven en uw dood 
die volbrengen 't recht van God, 
Kyrie eleison. 
 

Heer, om uw vijf wonden rood, 
om uw onverdiende dood, 
smeken wij in onze nood, 
Kyrie eleison. 

Gedicht 
 
Gebed 
 
Zingen Psalm 22: 4 en 11 (OB) 
   
Al wie mij ziet, bespot mij, boos te moe. 
Men schudt het hoofd, men steekt de lip mij 
toe, 
Daar ik 't gebed tot God vertrouwend doe, 
Moet ik nog horen: 
"Dat God, op Wien hij steunt, hem gunstig' 
oren 
Verleen', hem redd'; 
Dat die nu hulp doe komen 
En hem, in wien Hij heeft Zijn lust genomen, 
In ruimte zet'." 
 
 

Verlos mij van den leeuw, die woedt en 
tiert. 
Verhoor mij, HEER', en red mij van't  
gediert', 
Dat, sterk van hoorn, rondom mij henen 
zwiert; 
Mij staat naar ‘t  leven, 
Dan word Uw Naam door mij met roem 
verheven; 
'k Zal Uwen lof 
Mijn broederen vertellen. 
'k Heb, in Uw huis bij al mijn metgezellen, 
Dan prijzensstof. 



Schriftlezing: Psalm 42: 1 - 6  
 
1 Voor de koorleider, een onderwijzing van de zonen van Korach. 
2 Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot U, o God! 
3 Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik binnengaan om voor Gods 
aangezicht te verschijnen? 
4 Mijn tranen zijn mij tot voedsel, dag en nacht, omdat zij de hele dag tegen mij zeggen: 
Waar is uw God? 
5 Hieraan denk ik en ik stort mijn ziel in mij uit: hoe ik meeging in de stoet [en] met hen 
optrok naar Gods huis, onder luide vreugdezang en lof[liederen]: een feestvierende menigte. 
6 Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem 
weer loven voor de volkomen verlossing van Zijn aangezicht. 
 
Zingen: Psalm 42: 2 en 3 (NB) 
 
Tranen heb ik onder ’t klagen 
tot mijn spijze dag en nacht 
als mijn haters honend vragen; 
"Waar is God dien gij verwacht?" 
Ik gedenk hoe ik vooraan 
in de reien op mocht gaan, 
om mijn dank Hem op te dragen  
in zijn Huis op hoogtijdagen. 
 

Hart onrustig, vol van zorgen, 
vleugellam geslagen ziel, 
hoop op God en wees geborgen. 
Hij verheft wie nederviel. 
Eens verschijn ik voor den Heer, 
vindt mijn ziel het danklied weer. 
Hij mijn God, Hij heeft mijn leven  
dikwijls aan de dood ontheven. 

 
Schriftlezing: Mattheüs 27: 38 - 44   
 
38 Toen werden met Hem twee misdadigers gekruisigd, een aan [Zijn] rechter-, en een aan 
[Zijn] linker[zijde]. 
39 En de voorbijgangers lasterden Hem, schudden hun hoofd, 
40 en zeiden: U Die de tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt, verlos Uzelf. Als U de 
Zoon van God bent, kom dan van het kruis af! 
41 En evenzo spotten ook de overpriesters, samen met de schriftgeleerden en de oudsten en 
de Farizeeën, en zij zeiden: 
42 Anderen heeft Hij verlost, Zichzelf kan Hij niet verlossen. Als Hij de Koning van Israël is, 
laat Hij nu van het kruis afkomen en wij zullen Hem geloven. 
43 Hij heeft op God vertrouwd; laat Die Hem nu verlossen als Hij Hem welgezind is, want Hij 
heeft gezegd: Ik ben Gods Zoon. 
44 Hetzelfde verweten Hem ook de misdadigers die met Hem gekruisigd waren. 
Meditatie: Zie, uw Koning wordt verzocht 
                    Mattheüs 27: 42 
 
Stilte en orgelimprovisatie 
 
Zingen: Weerklank 154: 1 en 2 
 
  



Middelpunt van ons verlangen, 
Trooster van ’t ontrust gemoed, 
Jezus! onze dankbre zangen 
Loven uwen liefdegloed, 
Gij woudt van den hemel dalen 
Op deez’ diep bedorven aard, 
En voor ons de schuld betalen, 
Die ons bang gemoed bezwaart. 
 

Liefde! met wat medelijden 
Zaagt Gij Adams kindren aan? 
Voor die snooden woudt Gij strijden, 
Zulken van den vloek ontslaan; 
Ja, Gij storttet bloed en tranen 
In het bang Gethzemane, 
Om voor ons den weg te banen 
Naar ’t gewest van rust en vreê. 
 

Gedicht 
 
Dankgebed 
 
Zingen: Gezang 575: 1, 5 en 6 
 
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. 
 
Koning tot een spot getekend 
met een riet en doornenkroon, 
bij de moordenaars gerekend 
overstelpt met smaad en hoon, 
opdat naar uw welbehagen 
wij de kroon der ere dragen. 
Duizend, duizenmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer. 
 
Dank zij U, o Heer des levens, 
die de dood zijt doorgegaan, 
die Uzelf ons hebt gegeven 
ons in alles bijgestaan, 
dank voor wat Gij hebt geleden, 
in uw kruis is onze vrede. 
Voor uw angst en diepe pijn 
wil ik eeuwig dankbaar zijn. 
 
Zegenbede  
 
Orgelspel 
 


