
Liturgie Christusgemeente 2-4-2021 
 
Orgelmuziek 
 
Welkom en mededelingen 
 
Introïtuslied: Gezang 174 : 1 (orgel en 
voorzang) (hertaling) 
Ik wil mij gaan vertroosten 
In ’t lijden van mijn Heer, 
Die zelf bedroefd ten dode 
Terneer boog keer op keer 
En zocht in zijn ellende 
Naar troost om voort te gaan, 
Tot Hem wil ik mij wenden-  
O Jesu, zie mij aan.  
 
Stilte, bemoediging en groet 
 
Gezang 176 : 4 en 5 (orgel en voorzang) 
O Liefde uit de eeuwigheid, 
Die met ons mens geworden zijt, 
Wij bidden, laat ons niet alleen 
In al het  duister om ons heen, 
 
Opdat ook wij o Heer U niet 
Verlaten in uw diep verdriet 
Maar bij U zijn in al de pijn 
Waarmee de mensen mensen zijn.  
 
Openingsgebed 
 
Schriftlezing: Johannes 19 : 1-5 
 
Psalm 22 : 3 
Maar ik, mijn God, lig machteloos terneer. 
Ik word vertrapt, ik heb geen leven meer. 
Meesmuilend gaan zij tegen mij tekeer, 
Al die mij smaden. 
Zij raden mij, terwijl zij mij verraden: 
“Zoek het bij God, geef Hem uw leed te 
dragen, 
Hij zal u redden naar zijn welbehagen.” 
Zo klinkt hun spot.  
 
Schriftlezing: Johannes 19 : 6-16 
 
Gezang 181 : 1 (orgel en voorzang) 
Noem d’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.  
 
Schriftlezing: Johannes 19 : 17-24 
 
Psalm 22 : 5 (orgel en voorzang) 
Ik ben alleen als in een leeuwenkuil. 
Mijn oren zijn vervuld van hun gehuil, 
En waar ik opzie, staar ik in de muil 
Van wilde dieren.  
Buffels van Basan, sterke jonge stieren, 
Staan om mij heen, die met hun hoge 
hoornen 
En bliksemende ogen op mij toornen- 
Ik ben alleen.  
 
Schriftlezing: Johannes 19 : 25-30 
 
Gezang 183 : 5 en 6 (orgel en voorzang) 
Ik dank U o mijn vrede, 
Mijn God die met mij gaat, 
Voor wat Gij hebt geleden 
Aan bitterheid en smaad. 
Geef dat ik trouw mag wezen, 
Want Gij zijt trouw en goed. 
Ik volg U zonder vrezen 
Wanneer ik sterven moet.  
 
Wanneer ik eens 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.  
 
Preek 
 
Meditatieve muziek 
 
Gezang 184 : 1 en 3 (orgel en voorzang) 
Met de boom des levens 
Wegend op zijn rug 
Droeg de Here Jezus 
Gode goede vrucht. 
 



Refrein:  
Kyrie eleison,  
Wees met ons begaan, 
Doe ons weer verrijzen 
Uit de dood vandaan.  
 
Want de aarde vraagt ons 
Om het zaad des doods, 
Maar de hemel draagt ons 
Op de adem Gods. 
Refrein 
 
Gebeden (besloten met gezamenlijk Onze 
Vader) 
 
Slotlezing: Johannes 19 : 38-42 
 
Doven Paaskaars 
 
Slotlied: Gezang 195 : 1 en 2 (orgel en 
voorzang) 
Nu valt de nacht. 
Het is volbracht; 
De Heer heeft heel zijn leven 
Voor het menselijk geslacht 
In Gods hand gegeven. 
 
De wereld gaf 
Hem slechts een graf, 
Zijn wonen was Hem zwerven; 
Al zijn onschuld werd Hem straf 
En zijn leven sterven.  
 
Zending en zegen (antwoordlied: gesproken 
Amen) 
 
We verlaten de kerk in stilte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


