
Goede vrijdag & Pasen

Zangavond zaterdag 9 april 18:30 uur

Ouderling:  Jan Bos
Pianist:  Magreet van Ittersum
Medewerking: Indy Bos, Jaap Hein van Putten, Kees van Ittersum, 
 Evert Jan van Wijhe en Kinderkoor Daniël



Samenzang: Psalm 22 vers 1, 16 
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 verdrie

16. Zij komen aan, door Godd’lijk 
licht geleid,
om ‘t nakroost, dat den HEER 
wordt toebereid,
te melden ‘t heil van Zijn 
gerechtigheid
en grote daden.

Opening en gebed 

Solo Indy Bos 
Leer mij, o Heer, uw lijden 
recht betrachten

Muziekgroep
- Ieder uur, ied’re stap brengt 

ons nader
- t’Is middernacht en in de hof 

Samenzang: Psalm 40 vers 4
4. Brandofferen, noch offer 

voor de schuld,
Voldeden aan Uw eis, noch eer.
Toen zeid’ ik: “Zie, ik kom, 
o HEER;
De rol des boeks is met Mijn 
naam vervuld.
Mijn ziel, U opgedragen,
Wil U alleen behagen;
Mijn liefd’ en ijver brandt:
Ik draag Uw heil’ge wet,
Die Gij den sterv’ling zet,
In ‘t binnenst’ ingewand.”

Solo J.H. van Putten 
Langs de via Dolorosa

Kinderkoor Daniël
- Er is een Heer
- Hier in uw Heiligdom
- Als ik mijn ogen sluit en denk 

aan Golgotha

Muziekgroep en Kinderkoor Daniël
- Hij kwam bij ons, heel gewoon

Schriftlezing

Samenzang en Muziekgroepje 
Op die Heuvel daarginds
Samenzang

 Op die heuvel daarginds stond 
een ruwhouten kruis,
het symbool van vervloeking 
en schuld.
Maar dat kruis werd de mens,
tot het kostbaarst kleinood,
daar Gods wet aan dat hout 
werd vervuld.



‘k Klem mij daarom aan 
Golgotha’s kruis,
tot de Heer komt en met Hem 
het loon,
als die grote dag aanbreekt en 
Hij ons dat kruis,
dan verwisselt voor 
d’eeuwigheidskroon.

2. Muziekgroepje

3. Samenzang
  Van dat ruw-houten kruis

met het bloed van Gods Zoon
Straalt een licht dat door niets 
wordt gedoofd.
Vol van schoonheid en pracht,
vol van reddende kracht
Voor een ieg’lijk die in Hem 
gelooft.

‘k Klem mij daarom aan 
Golgotha’s kruis,
Tot de Heer komt en met Hem 
het loon;
Als die grote dag aanbreekt en 
Hij ons dat kruis
Dan verwisselt voor d’ 
eeuwigheidskroon.

4. Muziekgroepje

Meditatie

Muziekgroep
- Jezus stierf alleen
- Er is een verlosser

Samenzang en Muziekgroep
 God enkel licht
1. Samenzang
 God enkel licht,

Voor wiens gezicht
niets zuiver wordt bevonden,
ziet ons bevlekt,
met schuld bedekt,
misvormd door duizend 
zonden.

3. Muziekgroepje

4. Samenzang 
 Ja, amen, ja,

Op Golgotha,
Stierf Hij voor onze zonden,
En door zijn bloed
Word ons gemoed 
Gereinigd van de zonden

Duet E.J. van Wijhe en I. Bos 
De hemel juicht

Muziekgroepje
 ‘k Heb geloofd en daarom zing ik

Afsluiting en gebed

Samenzang en Muziekgroep
 U zij de glorie

Samenzang
1 U zij de glorie, opgestane Heer

U zij de victorie, 
nu en immer weer
Uit een blinkend stromen, 
daalde d’engel af
Heeft de steen genomen, 
van ‘t verwonnen graf
U zij de glorie, opgestane Heer
U zij de victorie, 
nu en immer meer



2 Zie hem verschijnen, 
Jezus, onze Heer
Hij brengt al de Zijnen, in Zijn 
armen weer
Weest dan volk des Heren, 
blijde en welgezind
En zegt telkens kere, 
Christus overwint!
U zij de glorie, opgestane Heer
U zij de victorie, 
nu en immer meer

3 Zou ik nog vrezen, 
nu Hij eeuwig leeft
Die mij heeft genezen, 
die mij vrede geeft
In Zijn goddelijk wezen, 
is Zijn glorie groot
Niets heb ik te vrezen, 
in leven en in dood
U zij de glorie, opgestane Heer
U zij de victorie, 
nu en immer meer


