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Welkom en mededelingen 
 
Consistoriegebed en klokgelui, waarna  
Musica pro Deo:   
Christ lag in Todesbanden - J.S. Bach (BWV 625) 
 
 
Voorbereiding: 
lector:  In de naam van de Vader en de Zoon  
  en de heilige Geest! 
gem.:  Amen! 
l:  Onze hulp is in de naam van de Heer, 
g:   DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
l:  bidt een voorbereidingsgebed 
 
g:   MACHTIGE GOD, SCHENK ONS UW GENADE! 
l:   Amen 
l:  leest de openingstekst: 
 
Je koning komt! 
Verheug je, Jeruzalem, 
en kom allen samen 
die haar liefhebt; 
allen die eens getreurd hebben, 
laat u verzadigen 
uit de bronnen van uw vertroosting. 
(Jesaia 66, 10-11) 
 
 

 
 
 
Kyrie 
v: roept op tot lofprijzing en gebed 
 
staande zingen we: 

 
 
Gezang 546: 1, 3 en 4 
(tekst: Willem Barnard; melodie: Willem Vogel) 
 

 
 
Jeruzalem, de stad van de belofte, 
verwacht een nieuw bestaan van hogerhand. 
De Zoon daalt van de Vader uit de hoogte 
en maakt de aarde tot zijn vaderland. 
 
Daar zal zijn zegen zich alom verbreiden, 
in heel de wereld overvloed van brood. 
Zo zal het zijn aan ’t einde van de tijden, 
de dageraad van God is rozerood. 
 
 



Groet en gebed (we blijven staan) 

 
         De    Heer    met    u     al-len!            Zijn  Geest met  uw  geest 
 
v:  bidt het zondagsgebed (staande) 
 
Her God van Israël, 
om Jeruzalem te verheugen 
en alle volkeren om haar heen 
met haar mee 
hebt Gij uw zoon Jezus gezonden 
als uw nieuwe koning en leidsman 
op aarde. 
Maar wij wisten Hem niet te  
ontvangen 
en hebben Hem laten berechten 
en veroordelen 
tot de dood aan het kruis. 
Die zonde hebt Gij, o wonder, 
ons vergeven 
en Hem hebt Gij doen opstaan 
uit zijn graf 
en tot koning gemaakt naast U. 
Wij bidden U,  
stel ons Hem voorogen 
in zijn lijden en sterven 
en leven en werken met U 
en de heilige Geest, 
en maak ons tot andere mensen, 
dit uur en al onze dagen. 
AMEN 
 
 
Inleiding op de lezingen en de muziek 
 
 
Eerste lezing: Jesaia 53, 1-7 
 
	   Wie	  hecht	  geloof	  	  
	   aan	  wat	  wij	  hebben	  gehoord,-‐	  	  
	   de	  arm	  van	  de	  ENE,	  	  
	   	   voor	  wie	  is	  die	  ontbloot?	  	  
2	   Als	  een	  loot	  klom	  hij	  op	  	  
	   	   voor	  zijn	  aanschijn,	  	  
	   als	  een	  wortel	  uit	  dorre	  aarde	  	  
	   had	  hij	  geen	  gestalte	  en	  geen	  luister;	  	  
	   wij	  zagen	  hem	  aan,	  	  
	   	   maar	  hij	  had	  geen	  aanblik	  	  
	   	   dat	  wij	  hem	  begeerd	  zouden	  hebben.	  	  
3	   Veracht	  en	  gemeden	  door	  de	  mensen,	  	  
	   een	  man	  van	  smarten,	  bekend	  met	  ziekte,-‐	  	  
	   als	  een	  die	  het	  aanschijn	  voor	  ons	  verbergt,	  	  
	   veracht,	  wij	  hebben	  hem	  niet	  geacht.	  	  

4	   En	  toch,	  ónze	  ziekten	  heeft	  hij	  gedragen,	  	  
	   onze	  smarten,	  hij	  heeft	  ze	  getorst;	  	  
	   en	  wij,	  wij	  hielden	  hem	  voor	  	  
	   gewoon	  een	  geplaagde,	  	  
	   	   geslagen	  door	  God,	  die	  vernederde.	  	  
5	   Maar	  hij	  werd	  doorboord	  	  
	   	   om	  onze	  overschrijdingen,	  	  
	   verbrijzeld	  om	  onze	  ongerechtigheden;	  	  
	   de	  straf	  die	  ons	  de	  vrede	  aanbrengt	  	  
	   	   was	  op	  hem,	  	  
	   door	  zijn	  striemen	  	  
	   	   is	  ons	  genezing	  geworden.	  	  
6	   Wij	  allen	  dwaalden	  als	  schapen,	  	  
	   ieder	  naar	  zijn	  eigen	  weg	  	  
	   	   hebben	  wij	  ons	  gewend;	  	  
	   maar	  de	  ENE	  heeft	  op	  hem	  doen	  neerkomen	  	  
	   het	  onrecht	  van	  ons	  allen.	  	  
7	   Hij	  werd	  mishandeld	  	  
	   	   en	  hij,	  hij	  liet	  zich	  vernederen	  	  
	   	   en	  deed	  zijn	  mond	  niet	  open;	  	  
	   zoals	  een	  lam	  ter	  slachting	  wordt	  geleid,	  	  
	   zoals	  een	  moederschaap	  	  
	   voor	  het	  aanschijn	  van	  haar	  scheerders	  	  
	   	   verstomt,-‐	  	  
	   deed	  hij	  zijn	  mond	  niet	  open.	  	  
 
 
ARIA'S en KORALEN   
uit de Matthäus Passion van J.S. Bach   
met lezingen uit de Naardense Bijbel 
 
Koraal: 
O Lamm Gottes, unschuldig 
am Stamm des Kreuzes geschlachtet, 
allzeit erfunden geduldig, 
wiewohl du warest verachtet, 
all Sünd hast du getragen, 
sonst müssten wir verzagen. 
Erbarm dich unser, o Jesu, o Jesu 
 
O Lam van God, onschuldig 
geslacht aan 't kruis der schande, 
te allen tijd geduldig 
bereid ten offerande, 
Gij hebt de schuld gedragen, 
nu is de dood verslagen. 
Erbarm U onzer Jezus, o Jezus. (vert G.Spilt) 
 
 
Marcus 14, 1-11 
 
 Twee	  dagen	  later	  zou	  er	  het	  
	   Pesach	  zijn	  en	  de	  Ongezuurde	  (Broden);	  	  
	   de	  heiligdomsoversten	  en	  de	  schriftgeleerden	  	  
	   zijn	  gaan	  zoeken	  hoe	  ze	  hem	  	  
	   met	  een	  list	  zouden	  overmeesteren	  en	  doden;	  	  



2	   want,	  hebben	  ze	  gezegd:	  	  
	   niet	  tijdens	  het	  feest,-‐	  	  
	   in	  geen	  geval	  mag	  er	  	  
	   opschudding	  zijn	  in	  de	  gemeenschap!	  	  
3	   Hij	  is	  in	  Betanië,	  	  
	   in	  het	  huis	  van	  Simon	  de	  Huidzieke;	  	  
	   terwijl	  hij	  aanligt	  	  
	   komt	  er	  een	  vrouw	  aan	  	  
	   met	  een	  albasten	  kruik	  	  
	   onvervalste	  veel-‐kostende	  nardusmirre;	  	  
	   de	  albasten	  kruik	  brekend	  heeft	  ze	  	  
	   die	  leeggegoten	  over	  zijn	  hoofd.	  	  
4	   Maar	  enkelen	  zijn	  bij	  zichzelf	  boos	  geworden:	  	  
	   waartoe	  is	  deze	  verkwisting	  van	  de	  mirre	  	  
	   geschied?-‐	  	  
5	   want	  het	  was	  mogelijk	  geweest	  	  
	   dat	  deze	  mirre	  verkocht	  werd	  	  
	   voor	  meer	  dan	  driehonderd	  dinars	  	  
	   en	  aan	  de	  armen	  was	  gegeven!	  	  
	   Ze	  hebben	  haar	  afgesnauwd.	  	  
6	   Maar	  Jezus	  zegt:	  láát	  haar!-‐	  	  
	   waarom	  bezorgen	  jullie	  haar	  moeilijkheden?-‐	  	  
	   zij	  heeft	  een	  fraai	  werk	  aan	  mij	  bewerkt;	  	  
7	   want	  de	  armen	  hebt	  ge	  altijd	  bij	  u,	  	  
	   en	  wanneer	  ge	  wilt	  	  
	   hebt	  ge	  macht	  om	  aan	  hen	  goed	  te	  doen,	  	  
	   maar	  mij	  hebt	  ge	  niet	  altijd!-‐	  	  
8	   wat	  ze	  (te	  bieden)	  had	  heeft	  ze	  gedaan;	  	  
	   zij	  heeft	  mijn	  lichaam	  met	  mirre	  vóórgezalfd	  	  
	   voor	  de	  begrafenis;	  	  
9	   maar	  het	  is	  amen,	  zeg	  ik	  u:	  	  
	   overal	  waar	  het	  evangelie	  zal	  worden	  gepredikt	  	  
	   aan	  heel	  de	  geordende	  wereld,	  	  
	   zal	  ook	  van	  wat	  zíj	  heeft	  gedaan	  	  
	   worden	  gesproken	  	  
	   tot	  gedachtenis	  aan	  haar!	  	  
10	   Dan	  gaat	  Judas	  Isjkariot,	  	  
	   die	  ene	  van	  de	  twaalf,	  	  
	   weg	  naar	  de	  heiligdomsoversten	  	  
	   om	  hem	  aan	  hen	  over	  te	  geven.	  	  
11	   Maar	  als	  ze	  het	  horen	  zijn	  ze	  verheugd	  	  
	   en	  kondigen	  aan	  dat	  ze	  hem	  	  
	   zilvergeld	  zullen	  geven;	  	  
	   en	  hij	  is	  ernaar	  gaan	  zoeken	  	  
	   hoe	  hij	  hem	  op	  het	  goede	  moment	  	  
	   kan	  overgeven.	  	  
 
 
Sopraan Aria Blute Nur 
(de moeder van Judas over haar zoon:) 
 
Blute nur, du liebes Herz! Ach!  
Ein Kind, das du erzogen,  
Das an deiner Brust gesogen,  
Droht den Pfleger zu ermorder,  
Denn es ist zur Schlange worden. 

Bloed nu maar, o liefste hart  
Ach, een kind dat jij hebt grootgebracht, 
Dat aan je borst gezogen heeft, 
Dreigt de verzorger te vermoorden, 
Want het is tot een slang geworden. 
 
 
Marcus 14, 22-31 
 
22	   Terwijl	  zij	  eten	  	  
	   neemt	  hij	  een	  brood,	  	  
	   zegent,	  	  
	   breekt	  het,	  geeft	  het	  hun	  	  
	   en	  zegt:	  neemt	  dit	  aan,	  	  
	   dit	  is	  mijn	  lichaam!	  	  
23	   Dan	  neemt	  hij	  een	  drinkbeker,	  	  
	   dankt	  	  
	   en	  geeft	  hem	  aan	  hen,	  	  
	   en	  zij	  drinken	  allen	  daaruit.	  	  
24	   Hij	  zegt	  tot	  hen:	  	  
	   dit	  is	  van	  mij	  het	  bloed	  van	  het	  verbond,-‐	  	  
	   dat	  voor	  velen	  wordt	  vergoten;	  	  
25	   amen	  	  is	  het,	  zeg	  ik	  u,	  	  
	   dat	  ik	  niet	  meer	  zal	  drinken	  	  
	   van	  het	  gewas	  van	  de	  wijnstok	  	  
	   tot	  aan	  díe	  dag,	  	  
	   wanneer	  ik	  het	  nieuw	  zal	  drinken	  	  
	   in	  het	  koninkrijk	  van	  God!	  	  
26	   Zij	  lofzingen	  	  
	   en	  trekken	  uit	  naar	  de	  Berg	  der	  Olijven.	  	  
27	   Dan	  zegt	  Jezus	  tot	  hen:	  	  
	   ge	  zult	  allen	  struikelen,	  	  
	   omdat	  geschreven	  is:	  	  
	   zal	  ik	  de	  herder	  slaan,	  	  
	   dan	  zullen	  ook	  de	  schapen	  	  
	   worden	  verstrooid	  (Zach.	  13,7)!-‐	  	  
28	   echter,	  nadat	  ik	  ben	  opgewekt	  	  
	   zal	  ik	  u	  voorgaan	  naar	  Galilea!	  	  
29	   Maar	  Petrus	  brengt	  tot	  hem	  uit:	  	  
	   al	  zullen	  ook	  allen	  struikelen,	  	  
	   ík	  echt	  niet!	  	  
30	   Dan	  zegt	  Jezus	  tot	  hem:	  	  
	   amen	  is	  het,	  zeg	  ik	  je,	  	  
	   dat	  jíj	  heden,	  in	  deze	  nacht,	  	  
	   voordat	  de	  haan	  twee	  keer	  kraait,	  	  
	   mij	  drie	  keer	  zult	  verloochenen!	  	  
31	   Maar	  nadrukkelijk	  heeft	  hij	  uitgesproken:	  	  
	   al	  moet	  ik	  samen	  met	  u	  sterven,	  	  
	   ik	  zal	  u	  nooit	  verloochenen!	  	  
	  	  	  	  Maar	  evenzo	  hebben	  ook	  allen	  gezegd	  
	  
	  
	  
	  
	  
 



Koraal: 
 
Ich will hier bei dir stehen;  
Verachte mich doch nicht!  
Von dir will ich nicht gehen,  
Wenn dir dein Herze bricht.  
Wenn dein Herz wird erblassen  
Im letzten Todesstoss, 
Alsdenn will ich dich fassen  
In meinen Arm und Schoss. 
 
Heer, dit is mijn verblijden, 
mijn heil, mijn zaligheid, 
dat in uw bitter lijden 
ik met U mede lijd. 
Ach mocht ik, o mijn leven, 
dat aan het kruis zich geeft, 
mijn eigen leven geven, 
opdat het in U leeft. 
 
 
Marcus 14, 32-47 en 50-53 
 
32	   Ze	  komen	  bij	  een	  stukje	  grond	  	  
	   met	  de	  naam	  Getsemanee,	  	  
	   en	  hij	  zegt	  tot	  zijn	  leerlingen:	  	  
	   zit	  hier	  neer	  	  
	   totdat	  ik	  heb	  gebeden!	  	  
33	   Hij	  neemt	  Petrus,	  Jakobus	  	  
	   en	  Johannes	  met	  zich	  mee,-‐	  	  
	   en	  begint	  verbaasd	  en	  angstig	  te	  worden;	  	  
34	   hij	  zegt	  tot	  hen:	  	  
	   mijn	  ziel	  is	  diepbedroefd,	  ten	  dode	  toe;	  	  
	   blijft	  hier	  en	  blijft	  wakker!	  	  
35	   Een	  klein	  (stukje)	  verdergegaan	  	  
	   is	  hij	  ter	  aarde	  gevallen	  	  
	   en	  heeft	  gebeden	  dat,	  als	  het	  mogelijk	  was,	  	  
	   de	  ure	  aan	  hem	  voorbij	  zou	  gaan,	  	  
36	   en	  hij	  heeft	  gezegd:	  	  
	   Abba,	  Vader,	  	  
	   alles	  is	  mogelijk	  voor	  u;	  	  
	   draag	  deze	  drinkbeker	  van	  mij	  weg!-‐	  	  
	   echter,	  niet	  wat	  ík	  wil,	  	  
	   echter	  wat	  gíj!...	  	  
37	   Hij	  komt	  en	  vindt	  hen	  slapend,	  	  
	   en	  hij	  zegt	  tot	  Petrus:	  	  
	   Simon,	  je	  slaapt!-‐	  ben	  je	  niet	  sterk	  genoeg	  	  
	   om	  één	  uur	  wakker	  te	  blijven?-‐	  	  
38	   blijft	  wakker,	  en	  bidt	  	  
	   dat	  ge	  niet	  in	  verzoeking	  komt;	  	  
	   de	  geest	  is	  wel	  gewillig,	  	  
	   maar	  het	  vlees	  is	  zwak!	  	  
39	   Hij	  gaat	  weg	  en	  bidt	  wéér;	  	  
	   hij	  zegt	  diezelfde	  uitspraak.	  	  
40	   Hij	  komt,	  en	  wéér	  vindt	  hij	  hen	  slapend,	  	  

	   want	  hun	  ogen	  zijn	  bezwaard	  geweest,	  	  
	   en	  ze	  weten	  niet	  	  
	   wat	  ze	  hem	  moeten	  antwoorden.	  	  
41	   Dan	  komt	  hij	  voor	  de	  derde	  keer,	  	  
	   en	  zegt	  tot	  hen:	  	  
	   jullie	  slapen	  maar	  door	  en	  rusten	  uit!-‐	  	  
	   het	  is	  genoeg;	  de	  ure	  is	  gekomen,	  	  
	   zie,	  de	  mensenzoon	  wordt	  overgegeven	  	  
	   in	  de	  handen	  van	  de	  zondaars;	  	  
42	   wordt	  wakker,	  laten	  we	  gaan!-‐	  	  
	   zie,	  hij	  die	  mij	  overgeeft	  	  
	   is	  genaderd!	  	  
43	   En	  meteen,	  terwijl	  hij	  (dit)	  nog	  uitspreekt,	  	  
	   treedt	  Judas	  aan,	  een	  van	  de	  twaalf,	  	  
	   en	  met	  hem	  een	  schare	  met	  zwaarden	  	  
	   en	  stokken,	  	  
	   van	  bij	  de	  heiligdomsoversten,	  	  
	   de	  schriftgeleerden	  	  
	   en	  de	  oudsten.	  	  
44	   Maar	  die	  hem	  overgeeft	  heeft	  hun	  	  
	   een	  herkenningsteken	  gegeven;	  	  
	   hij	  heeft	  gezegd:	  	  
	   die	  ik	  zal	  kussen,	  die	  is	  het,	  	  
	   grijpt	  hem	  en	  voert	  hem	  beveiligd	  weg!	  	  
45	   Als	  hij	  komt,	  komt	  hij	  meteen	  	  
	   op	  hem	  af,	  zegt:	  rabbi!,	  	  
	   en	  kust	  hem.	  	  
46	   Maar	  zij	  werpen	  de	  handen	  op	  hem	  	  
	   en	  grijpen	  hem.	  	  
47	   Maar	  zomaar	  één	  van	  hen	  die	  erbij	  staan	  	  
	   trekt	  het	  zwaard,	  slaat	  	  
	   op	  de	  dienaar	  van	  de	  heiligdomsoverste	  in	  	  
	   en	  hakt	  hem	  de	  oorlel	  af.	  	  
 
 
Koraal (allen) 
Befiehl du deine Wege, 
Und was dein Herze kränkt, 
Der allertreusten Pflege 
Des, der den Himmel lenkt! 
Der Wolken, Luft und Winden, 
Gibt Wege, Lauf und Bahn, 
Der wird auch Wege finden, 
Da dein Fuß gehen kann 
 
Beveel gerust uw wegen  
al wat u 't harte deert 
der trouwe hoed' en zegen 
van Hem, die 't al regeert 
Die wolken, lucht en winden  
wijst spoor en loop en baan 
zal ook wel wegen vinden 
waarlangs uw voet kan gaan (Gezang 904:1) 
 
 



Marcus 14, 66-72 
	  
66	   Terwijl	  Petrus	  	  
	   beneden	  in	  de	  binnenhof	  is,	  	  
	   komt	  één	  van	  de	  slavinnetjes	  	  
	   van	  de	  heiligdomsoverste	  binnen,	  	  
67	   en	  als	  zij	  Petrus	  ziet	  die	  zich	  warmt,	  	  
	   kijkt	  zij	  hem	  aan	  en	  zegt:	  jíj	  was	  óók	  	  
	   bij	  de	  Nazarener,	  Jezus!	  	  
68	   Maar	  hij	  loochent	  dat	  en	  zegt:	  	  
	   én	  ík	  weet	  niet	  én	  ík	  snap	  niet	  	  
	   wat	  jíj	  zegt!	  	  
	   Hij	  gaat	  uit	  naar	  buiten,	  naar	  de	  voorhof.	  	  
	   Dan	  kraait	  er	  een	  haan.	  	  
69	   Als	  het	  slavinnetje	  hem	  daar	  ziet	  	  
	   begint	  zij	  tot	  de	  omstanders	  	  
	   wéér	  te	  zeggen	  ‘dit	  is	  er	  (een)	  van	  hen’.	  	  
70	   Maar	  wéér	  heeft	  hij	  het	  geloochend.	  	  
	   En	  korte	  (tijd)	  later	  	  
	   hebben	  de	  omstanders	  weer	  	  
	   tot	  Petrus	  gezegd:	  waarachtig,	  	  
	   je	  bent	  er	  (een)	  van	  hen,	  	  
	   want	  je	  bent	  óók	  een	  Galileeër!	  	  
71	   Maar	  hij	  begint	  te	  vloeken	  en	  te	  bezweren:	  	  
	   ik	  heb	  geen	  weet	  van	  die	  mens	  	  
	   over	  wie	  ge	  spreekt!	  	  
72	   En	  meteen	  kraait	  er	  voor	  een	  tweede	  (keer)	  	  
	   een	  haan.	  	  
	   Dan	  wordt	  Petrus	  weer	  het	  gezegde	  indachtig	  	  
	   zoals	  Jezus	  tot	  hem	  heeft	  gezegd:	  	  
	   voordat	  er	  tweemaal	  een	  haan	  zal	  kraaien	  	  
	   zul	  je	  me	  driemaal	  verloochenen!	  	  
	   En	  zich	  neerwerpend	  	  
	   is	  hij	  in	  een	  weeklacht	  uitgebarsten.	  	  
 
 
Alt Aria Erbarme Dich 
 
Erbarme dich,  
mein Gott, um meiner Zähren willen!  
Schaue hier,  
Herz und Auge weint vor dir  
bitterlich. 
 
Erbarm u toch, 
mijn God, 
omwille van mijn tranen! 
Zie toch, 
hart en ogen wenen voor U 
bitterlijk. 
 
 
 
 
 
 

Marcus 15, 1-14 
 
	   Meteen	  in	  de	  ochtendvroegte	  	  
	   hebben	  de	  heiligdomsoversten	  	  
	   met	  de	  oudsten	  en	  de	  schriftgeleerden,	  	  
	   ook	  heel	  het	  sanhedrin,	  	  
	   een	  raadsbesluit	  gereed;	  	  
	   ze	  binden	  Jezus,	  brengen	  hem	  weg	  	  
	   en	  geven	  hem	  over	  aan	  Pilatus.	  	  
2	   Pilatus	  ondervraagt	  hem:	  	  
	   u,	  bent	  u	  de	  koning	  van	  de	  Judeeërs?	  	  
	   Maar	  hij	  zegt	  tot	  hem	  ten	  antwoord:	  	  
	   ú	  zegt	  het!	  	  
3	   De	  heiligdomsoversten	  hebben	  hem	  toen	  	  
	   van	  vele	  dingen	  beschuldigd.	  	  
4	   Maar	  wéér	  heeft	  Pilatus	  hem	  ondervraagd.	  	  
	   Hij	  zegt:	  u	  antwoordt	  niets?-‐	  	  
	   zie	  van	  hoeveel	  ze	  u	  beschuldigen!	  	  
5	   Maar	  Jezus	  antwoordt	  hem	  	  
	   met	  niets	  meer,	  	  
	   tot	  verwondering	  van	  Pilatus.	  	  
6	   Maar	  bij	  een	  feest	  heeft	  die	  hun	  altijd	  	  
	   één	  gevangene	  vrijgelaten,	  	  
	   en	  wel	  wie	  zij	  vroegen.	  	  
7	   Maar	  hij	  die	  Barabbas	  heet	  	  
	   heeft	  vastgezeten,	  bij	  de	  opstandelingen	  	  
	   die	  tijdens	  de	  opstand	  	  
	   een	  moord	  hadden	  begaan.	  	  
8	   En	  de	  schare	  klimt	  op	  	  
	   en	  begint	  van	  hem	  te	  vragen	  	  
	   wat	  hij	  altijd	  voor	  hen	  heeft	  gedaan.	  	  
9	   Maar	  Pilatus	  antwoordt	  hun	  	  
	   en	  zegt:	  wilt	  ge	  	  
	   dat	  ik	  u	  de	  koning	  der	  Judeeërs	  loslaat?	  	  
10	   Want	  hij	  heeft	  onderkend	  	  
	   dat	  de	  heiligdomsoversten	  hem	  	  
	   uit	  afgunst	  hebben	  overgegeven.	  	  
11	   Maar	  de	  heiligdomsoversten	  	  
	   stoken	  de	  schare	  op	  	  
	   dat	  hij	  hun	  liever	  Barabbas	  	  
	   moet	  loslaten.	  	  
12	   Maar	  weer	  antwoordt	  Pilatus	  	  
	   en	  hij	  heeft	  tot	  hen	  gezegd:	  	  
	   wat	  moet	  ik	  dan	  doen	  met	  hem	  	  
	   die	  gij	  de	  koning	  der	  Judeeërs	  noemt?	  	  
13	   Maar	  zij	  schreeuwen	  wéér:	  kruisig	  hem!	  	  
14	   Maar	  Pilatus	  heeft	  tot	  hen	  gezegd:	  	  
	   maar	  welk	  kwaad	  heeft	  hij	  dan	  gedaan?	  	  
	   Maar	  zij	  schreeuwen	  overluid:	  	  
	   kruisig	  hem!	  	  
 
 
 
 
 
 



Koraal 
 
Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen,  
dass man ein solch scharf Urteil hat 
gesprochen?  
Was ist die Schuld, in was für Missetaten  
bist du geraten? 
 
Noem de 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. 
 
 
Marcus 15, 15-32 
	  
15	   Maar	  Pilatus	  is	  van	  zins	  om	  voor	  de	  schare	  	  
	   te	  doen	  wat	  geschikt	  is	  	  
	   en	  laat	  aan	  hen	  Barabbas	  los;	  	  
	   Jezus	  laat	  hij	  geselen	  	  
	   en	  geeft	  hij	  over	  om	  gekruisigd	  te	  worden.	  	  
16	   Maar	  de	  soldaten	  voeren	  hem	  af	  	  
	   naar	  binnen	  de	  hof,	  	  
	   dat	  is	  een	  ‘pretorium’,-‐	  	  
	   en	  roepen	  de	  hele	  afdeling	  samen.	  	  
17	   Ze	  hullen	  hem	  in	  purper,	  	  
	   vlechten	  een	  doornenkroon	  	  
	   en	  zetten	  hem	  die	  op.	  	  
18	   Dan	  beginnen	  ze	  hem	  te	  begroeten:	  	  
	   wees	  gegroet,	  koning	  der	  Judeeërs!	  	  
19	   Ze	  hebben	  hem	  met	  een	  riet	  	  
	   op	  het	  hoofd	  geslagen	  	  
	   en	  hebben	  hem	  bespuwd;	  	  
	   op	  de	  knieën	  vallend	  	  
	   hebben	  ze	  hem	  gehuldigd.	  	  
20	   Wanneer	  ze	  hem	  bespot	  hebben	  	  
	   trekken	  ze	  hem	  het	  purper	  uit	  	  
	   en	  trekken	  ze	  hem	  zijn	  eigen	  kleren	  aan.	  	  
	   Ze	  voeren	  hem	  naar	  buiten	  	  
	   om	  hem	  te	  kruisigen.	  	  
21	   Een	  voorbijganger,	  	  
	   een	  zekere	  Simon	  van	  Cyrene,	  	  
	   die	  van	  een	  akker	  komt,	  	  
	   de	  vader	  van	  Alexander	  en	  Rufus,	  	  
	   dwingen	  ze	  om	  zijn	  kruis	  te	  dragen.	  	  
22	   Ze	  brengen	  hem	  op	  de	  plaats	  ‘Golgota’;	  	  
	   vertaald	  is	  dat	  ‘schedelplaats’.	  	  
23	   Ze	  hebben	  hem	  wijn	  met	  mirre	  gemengd	  	  
	   gegeven,	  	  
	   maar	  híj	  neemt	  er	  niet	  van.	  	  
24	   Dan	  kruisigen	  ze	  hem,	  en	  	  
	   ‘verdelen	  zijn	  kleren,	  	  
	   werpen	  daarover	  een	  lot’	  (Ps.	  22,19),	  	  
	   wie	  wát	  mag	  wegdragen.	  	  
25	   Maar	  het	  is	  ‘derde	  uur’	  geweest	  	  

	   als	  ze	  hem	  kruisigen.	  	  
26	   (In)	  het	  opschrift	  met	  zijn	  strafgrond	  	  
	   is	  opgeschreven	  geweest:	  	  
	   ‘de	  koning	  der	  Judeeërs’.	  	  
27	   Samen	  met	  hem	  kruisigen	  ze	  	  
	   twee	  rovers,	  	  
	   één	  rechts	  en	  één	  links	  van	  hem.	  	  
28	   Zo	  wordt	  het	  Schriftwoord	  vervuld	  	  
	   dat	  zegt:	  	  
	   hij	  wordt	  bij	  wettelozen	  gerekend	  	  
	   (Jes.	  53,12).	  	  
29	   Die	  aan	  hem	  voorbijtrekken	  	  
	   hebben	  hem	  belasterd;	  	  
	   ‘ze	  schudden	  hun	  hoofden’	  (Ps.	  22,8)	  	  
	   en	  hebben	  gezegd:	  ach	  toch,	  	  
	   jij	  die	  de	  tempel	  oplost	  	  
	   en	  in	  drie	  dagen	  opbouwt,	  	  
30	   red	  jezelf	  en	  daal	  af	  	  
	   van	  het	  kruis!	  	  
31	   Net	  zo	  ook	  de	  heiligdomsoversten;	  	  
	   zij	  spotten	  tegen	  elkaar,	  	  
	   met	  de	  schriftgeleerden,	  	  
	   en	  hebben	  gezegd:	  	  
	   anderen	  redt	  hij,	  	  
	   zichzelf	  te	  redden	  vermag	  hij	  niet!-‐	  	  
32	   de	  Gezalfde,	  de	  koning	  van	  Israël,-‐	  	  
	   laat	  hij	  nu	  afdalen	  van	  het	  kruis,	  	  
	   opdat	  wij	  zien	  en	  geloven!	  	  
	   Ook	  die	  samen	  met	  hem	  gekruisigd	  zijn	  	  
	   hebben	  hem	  beschimpt.	  	  
 
Koraal (allen:) 
 
O Haupt voll Blut und Wunden,  
Voll Schmerz und voller Hohn,  
O Haupt, zu Spott gebunden  
Mit einer Dornenkron, 
O Haupt, sonst schön gezieret  
Mit höchster Ehr und Zier, 
Jetzt aber hoch schimpfieret, 
Gegrüsset seist du mir!  
 
Du edles Angesichte,  
Dafür sonst schrickt und scheut  
Das grosse Weltgerichte, 
Wie bist du so bespeit;  
Wie bist du so erbleichet!  
Wer hat dein Augenlicht,  
Dem sonst kein Licht nicht gleichet,  
So schändlich zugericht'? 
 
O hoofd vol bloed en worden, 
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 hoofd zo hoog verheven, 
o goddelijk gelaat, 
waar werelden voor bene, 
hoe bitter is uw smaad! 
Gij, eens in 't licht gedragen, 
door engelen omstuwd, 
wie heeft u zo geslagen 
gelasterd en gespuwd? 
 
 
Marcus 15, 33-41 
 
33	   Als	  het	  zesde	  uur	  aanbreekt,	  	  
	   geschiedt	  er	  duisternis	  over	  heel	  het	  land	  	  
	   tot	  aan	  het	  negende	  uur.	  	  
34	   In	  het	  negende	  uur	  	  
	   schreeuwt	  Jezus	  met	  grote	  stem:	  	  
	   Eloï,	  Eloï,	  lama	  sabachthani?	  	  
	   Vertaald	  is	  dat:	  	  
	   mijn	  God,	  mijn	  God,	  	  
	   waartoe	  hebt	  ge	  mij	  verlaten	  (Ps.	  22,2)?	  	  
35	   Sommigen	  van	  wie	  daar	  stonden	  	  
	   hebben,	  toen	  ze	  dat	  hoorden,	  gezegd:	  	  
	   zie,	  ‘Elia’	  is	  zijn	  stemgeluid!	  	  
36	   Maar	  zomaar	  iemand	  die	  toesnelde	  	  
	   vulde	  een	  spons	  met	  azijn,	  	  
	   stak	  die	  op	  een	  riet	  	  
	   en	  heeft	  hem	  te	  drinken	  gegeven,	  	  
	   zeggend:	  láát	  hem,	  	  
	   we	  zien	  wel	  of	  Elia	  komt	  	  
	   om	  hem	  er	  vanaf	  te	  halen!	  	  
37	   Maar	  dan	  laat	  Jezus	  	  
	   een	  groot	  stemgeluid	  gaan	  	  
	   en	  blaast	  de	  geestesadem	  uit.	  	  
38	   Het	  voorhangsel	  van	  de	  tempel	  	  
	   scheurt	  in	  tweeën,	  van	  boven	  tot	  beneden.	  	  
39	   Maar	  als	  de	  honderdman	  	  
	   die	  tegenover	  hem	  erbij	  hem	  staat	  	  
	   ziet	  dat	  hij	  zó	  	  
	   de	  geestesadem	  uitblaast,	  zegt	  hij:	  	  
	   waarlijk,	  deze	  mens	  	  
	   is	  een	  zoon	  van	  God	  geweest!	  	  
40	   Maar	  er	  zijn	  ook	  vrouwen	  geweest,	  	  
	   die	  van	  verre	  toeschouwden,	  	  
	   onder	  wie	  ook	  Maria	  Magdalena	  	  
	   en	  Maria	  van	  Jakobus	  de	  jongere,	  	  
	   en	  moeder	  van	  Joses,	  en	  Salome,-‐	  	  
41	   die,	  toen	  hij	  in	  Galilea	  is	  geweest,	  	  
	   hem	  zijn	  gevolgd	  	  
	   en	  hem	  hebben	  bediend,	  	  
	   ook	  vele	  andere	  (vrouwen)	  	  

	   die	  met	  hem	  mee	  zijn	  opgeklommen	  	  
	   naar	  Jeruzalem.	  	  
	  
Koraal (allen): 
 
Wenn ich einmal soll scheiden,  
So scheide nicht von mir,  
Wenn ich den Tod soll leiden,  
So tritt du denn herfür! 
Wenn mir am allerbängsten  
Wird um das Herze sein,  
So reiss mich aus den Ängsten 
Kraft deiner Angst und Pein! 
 
Wanneer ook ik moet heengaan, 
ga Gij niet van mij heen, 
laat mij dan niet alleen gaan, 
niet in de dood alleen. 
Wees in mijn laatste lijden, 
mijn doodsangst, mij nabij. 
O God, sta mij terzijde, 
die lijdt en sterft voor mij. 
 
 
Marcus 15, 42-47 
 
42	   De	  schemering	  breekt	  reeds	  aan,	  	  
	   en	  daar	  het	  Voorbereiding	  is	  geweest,	  	  
	   dat	  is	  vóórsabbat,	  	  
43	   komt	  Jozef,	  die	  van	  Arimatea,	  	  
	   een	  vooraanstaand	  raadsheer;	  	  
	   ook	  híj	  is	  iemand	  geweest	  	  
	   die	  het	  koningschap	  van	  God	  verwelkomde;	  	  
	   hij	  waagt	  het	  	  
	   om	  bij	  Pilatus	  binnen	  te	  komen	  	  
	   en	  vraagt	  om	  Jezus’	  lichaam.	  	  
44	   Maar	  Pilatus	  is	  verbaasd:	  	  
	   is	  hij	  al	  gestorven?	  	  
	   Hij	  roept	  de	  centurio	  bij	  zich	  	  
	   en	  stelt	  hem	  de	  vraag	  	  
	   of	  hij	  allang	  gestorven	  is.	  	  
45	   Na	  de	  kennisgeving	  door	  de	  honderdman	  	  
	   geeft	  hij	  het	  lichaam	  vrij	  aan	  Jozef.	  	  
46	   Die	  koopt	  een	  linnen,	  	  
	   haalt	  hem	  naar	  beneden,	  	  
	   wikkelt	  hem	  in	  het	  linnen	  	  
	   en	  legt	  hem	  neer	  in	  een	  gedenkplaats	  	  
	   die	  uitgehakt	  is	  geweest	  uit	  een	  rotswand	  	  
	   (Jes.	  22,16).	  	  
	   Dan	  wentelt	  hij	  een	  steen	  	  
	   voor	  de	  poort	  van	  de	  gedenkplaats.	  	  
47	   Maar	  Maria	  Magdalena	  en	  Maria	  van	  Joses	  	  
	   hebben	  toegeschouwd	  	  
	   waar	  hij	  is	  neergelegd.	  	  
 



Bariton Aria 'Mache dich, mein Herze 
rein' 
 
Mache dich, mein Herze, rein,  
Ich will Jesum selbst begraben.  
Denn er soll nunmehr in mir Für und für 
Seine süsse Ruhe haben.  
Welt, geh aus, lass Jesum ein! 
 
Maak u, mijn hart, vrij van zonden, 
Ik wil Jezus zelf begraven. 
Want Hij zal voortaan in mij meer en meer 
Zijn zoete rust hebben. 
Wereld, ga, laat Jezus binnen! 
 
 
Minipreek 
 
 
Gebeden 
voorbeden 
 (telkens met gezongen responsie) 

 
  
 stil gebed    
   
v: Onze Vader  
g: DIE IN DE HEMELEN ZIJT, 
 UW NAAM WORDE GEHEILIGD,  
 UW RIJK KOME, 
 UW WIL GESCHIEDE,  
 GELIJK IN DE HEMEL ALZO OOK OP AARDE; 
 GEEF ONS HEDEN ONS DAGELIJKS BROOD; 
 EN VERGEEF ONS ONZE SCHULDEN,  
 GELIJK OOK WIJ VERGEVEN ONZE SCHULDENAREN; 
 EN LEID ONS NIET IN VERZOEKING,  
 MAAR VERLOS ONS VAN HET KWADE. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Uw bijdrage is broodnodig! 
.Door €10,  €15 of €20 over te maken kunnen  we 
deze Muziekdiensten blijven voortzetten. 
Bankrekening NL93ABNA0531127818 
t.n.v. Lutherse Kerk Apeldoorn 
Veel dank voor uw bijdrage! 
Theo van Willigenburg, cantor en kerkenraadslid. 
 
 
Slotlied (staande te zingen) Lied 575: 1 en 6 
 (tekst: Ernst Christoph Homburg 'Jesu, meines Lebens  
Leben'; vertaling: Han Willem Schulte Nordholt; 
melodie: Wolfgang Wessnitzer) 
 

 
 
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 
 
 
Heenzending en zegen  
beantwoord met (allen): 

 
 
Sortie:  improvisatie 



 
In deze dienst: 
 
Lette Vos, sopraan  
Tobias Segura Peralta, altus 
Bas Cornelissen, bariton 
Euwe en Sybolt de Jong, harmoniums en orgel 
Arrangementen aria's door Sybolt de Jong 
 
Voorganger: ds Pieter Oussoren 
Cantor: Theo van Willigenburg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Muziekdienst Zondag  4 april 2021 12.00  
Eerste Paasdag 
 
aanmelden voor deze Muziekdienst bij  
annaleentfaar.1@kpnmail.nl 
 
Het bekende Oratorium Messiah van Georg 
Friedrich Händel kennen we vooral vanwege 
het eerste deel waarin de komst van de 
Messias wordt aangekondigd. Minder bekend 
is het tweede en derde deel waarin, na de 
Passie van Christus, diens opstanding wordt 
bezongen. Daar hoort ook het bekende 
Halleluja-koor thuis. 
Op Eerste Paasdag klinken drie prachtige 
aria's en een koraal uit die delen van Messiah: 
But thou didst not leave his soul in hell 
(sopraan) op een tekst uit Psalm 16,10: "Want 
Gij liet mijn ziel niet over aan de hel, geeft 
geen verderf te zien aan uw heilige." 
Net als in het eerste deel van Messiah 
schildert Charles Jennings, Händel's 
tekstschrijver, de gebeurtenissen vooral in 
termen van Oudtekstamentische teksten 
Thou art gone up on high (mezzo-sopraan) op 
een tekst uit Psalm 68,19: "Gij zijt opgevaren 
naar de hoge; Gij hebt gevangenen 
meegevoerd". 
How beautiful are the feet (Aria in de tweede 
zetting die Händel maakte voor alt) op een 
tekst uit  Jesaia 52,7: "Hoe lieflijk zijn de 
voeten van hen die goede dingen 
verkondigen" 
Chorus: Since by death came death (SATB) 
op een tekst uit 1 Korintiërs 15, 21-22: "Want 
omdat vanwege een mens de dood is 
gekomen, is ook door een mens de opstanding 
van de doden. Want zoals 'in Adam' allen 
sterven, zo zullen ook 'in Christus' allen 
levend worden gemaakt." 
 
(Mezzo-)sopraan in deze Muziekdienst is Iris 
Bouman, altus Jochem Baas, tenor Theo van 
Willigenburg en bariton Timothé Beemster. 
Het Leeflangorgel en kistorgel wordt bespeeld 
door Maurits Bunt en Cornelie Wannee is de 
violiste. 
Voorganger in deze Muziekdienst is ds. Jos 
de Heer. 
	  



	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


