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MEDEDELINGEN  

VOTUM EN GROET  

ZINGEN PSALM 22:8 EN 9 
Mijn kracht is, als een scherf, van sap beroofd. 
Mijn tong kleeft in mijn mond, door dorst gekloofd. 
Gij zult eerlang mij, door den dood, het hoofd 
In 't stof doen bukken. 
Want van rondom zie 'k honden samenrukken; 
Een muitgespan Heeft mij ter prooi verkoren, 
Mijn handen en mijn voeten doen doorboren, 
Zo fel het kan. 
 
Mijn beendren kan ik tellen, een voor een. 
Hun boos gezicht beschouwt dit wel tevreen. 
Z' ontzien zich niet, om met mijn tegenheen, 
Hun geest te strelen, 
En onder zich mijn kleedren te verdelen; 
Verhard in 't kwaad, Kan hun geen spel verdrieten. 
Zij werpen 't lot, wat ieder zal genieten 
Van mijn gewaad. 

LEZING VAN DE GELOOFSBELIJDENIS   

ZINGEN PSALM 69:4 
Mijn broedren 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. 

SCHRIFTLEZING  JOHANNES 19:17 – 37 

GEBED  

INZAMELING VAN DE GAVEN  



ZINGEN PSALM 51:1 EN 9 
Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. 
Verschoon mij toch naar Uw barmhartigheden. 
Delg uit mijn schuld, vergeef mijn overtreden: 
Uw goedheid wordt noch paal, noch perk gezet. 
Ai, was mij wel van ongerechtigheid; 
Mijn schuld is zwaar, ik heb Uw wet geschonden; 
Zie mijn berouw, hoor, hoe een boetling pleit, 
En reinig mij van al mijn vuile zonden. 
 
Gods offers zijn een gans verbroken geest, 
Door schuldbesef getroffen en verslagen. 
Dit offer kan Uw heilig oog behagen, 
't Is nooit, o God, van U veracht geweest. 
Doe Sion wel, laat om mijn zwaren val 
Uw goedheid niet van zijne burgren wijken; 
Bouw Salem op, laat nooit zijn muur en wal, 
Door Uwe straf, voor 's vijands macht bezwijken. 

VERKONDIGING  JOHANNES 19:31 – 37 
Geen been gebroken  

ZINGEN PSALM 34:10 EN 11 
God zorgt, als 't leed genaakt, 
Dat hij niet gans ternederstort'; 
Dat hem geen been gebroken word'; 
't Is God, die hem bewaakt. 
De snode boosheid baart 
Den goddeloze vloek en dood; 
Daar hij, die d' onschuld stout verstoot, 
Zelf schuldig wordt verklaad. 
 
De Heer' verlost en spaart 
Zijn volk, dat op Zijn hulp vertrouwt. 
Het zal, door Hem in gunst beschouwd, 
Niet schuldig zijn verklaard. 

DANKGEBED  

ZINGEN PSALM 85:1 
Gij hebt Uw land, o Heer', die gunst betoond, 
Dat Jakobs zaad opnieuw in vrijheid woont. 
De schuld Uws volks hebt G' uit Uw boek gedaan; 
Ook ziet Gij geen van hunne zonden aan; 
Gij vindt in gunst, en niet in wraak, Uw lust; 
De hitte van Uw gramschap is geblust. 
O heilrijk God, weer verder ons verdriet, 
Keer af Uw wraak, en doe Uw toorn te niet. 

ZEGEN  
 


