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1e lijdenszondag  - 3 maart 

 
Ochtenddienst: 

WK 564  
Alzo lief had God de wereld 

 
Avonddienst:

WK 153 : 1, 2, 5 en 6  
Leer mij, o Heer, Uw lijden recht betrachten 

 
 
 
 

 

2e lijdenszondag  - 10 maart 
 

Ochtenddienst: 
 

Heel alleen in de hof 
 

Heel alleen in de hof 
Zo alleen knielt de Heer 
Donker is het om Hem heen 
Er is niemand meer... 
 

Refrein: 
Geef mij hoop en geef mij kracht 
Om te doen wat U wilt 
Geef mij hoop en geef mij kracht 
Om te gaan door de nacht 

 
Heel verdrietig en bang 
Zo alleen vecht de Heer 
Help Mij, Vader, geef Mij kracht 
Want Ik kan niet meer   (Refrein) 
 
Heel alleen in de hof 
Zo alleen gaat de Heer 
Om te sterven aan het kruis 
Hij bidt nog een keer:  (Refrein) 

 
Avonddienst: 

WK 156 
 Noem de overtreding mij, die Gij begaan hebt 



3e lijdenszondag  - 17 maart                     

Ochtenddienst: 

 
 

 

Uw genade is mij genoeg 
 

Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem, 
met een kruis op Zijn rug en een doornenkroon. 
Hoor, de menigte schreeuwt en roept: 'Kruisigt Hem!' 
Zo gaf God Zijn eigen Zoon. 

 
Zie het Lam aan het kruis daar op Golgotha, 
als de Koning der Joden wordt Hij veracht. 
Zie de liefde voor ons in Zijn ogen staan 
als Hij roept: 'Het is volbracht'. 

 

Refrein: Ja, ik dank U voor Uw genade, o Heer, 
dat U het kruis voor mij droeg. 
U bewijst Uw genade aan mij telkens weer. 
Uw genade is mij genoeg. 

 

In het rijk van de dood is Hij neergedaald. 
Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan. 
Maar de steen van het graf is nu weggehaald, 
Jezus leeft, Hij is opgestaan.  (Refrein) 
 
En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid, 
met ontzag en respect kniel ik voor U neer. 
U bent Koning en God tot in eeuwigheid, 
U bent Jezus, de hoogste Heer. (Refrein) 

 
 

Avonddienst: 
 

     

Jezus, leven van mijn leven 
 

Jezus, leven van mijn leven, 
Jezus, dood van mijne dood, 
die voor mij U hebt gegeven, 
in de bangste zielennood, 
opdat ik niet hoop'loos sterven, 
maar Uw heerlijkheid zou erven, 
duizend, duizend maal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer! 

 

Dank, mijn Heiland, voor Uw lijden, 
voor Uw bitt're bange nood, 
voor Uw heilig, biddend strijden, 
voor Uw trouw tot in de dood, 
voor de wonden, U geslagen, 
voor het kruis, door U gedragen; 
duizend, duizend maal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer! 

 



4e lijdenszondag  - 24 maart 

Ochtenddienst: 
 

Als je veel van iemand houdt 
 

Als je veel van iemand houdt 
Geef je 't mooiste wat je hebt 
Da's heel gewoon 
Omdat God van mensen houdt 
Gaf Hij 't mooiste wat Hij had 
Zijn eigen Zoon 
Hoe ik ook denk hoe ik ook denk 
Een mooier geschenk ken ik niet     2x 
 
Als je veel van iemand houdt 
Geef je 't mooiste wat je hebt 
Da's heel gewoon 
En als jij de Heer vertrouwt 
Leg je leven in Zijn hand 
Hij is Gods Zoon 
Hoe ik ook denk hoe ik ook denk 
Een mooier geschenk ken ik niet     2x 

 

Avonddienst: 

WK 159 : 1, 5, 6 en 7 
 O Lam van God, door God gezonden  
 

 

5e lijdenszondag  - 31 maart  

Ochtenddienst: 

Als ik m’n ogen sluit 
 

Als ik mijn ogen sluit  
en denk aan Golgotha,  
dan lijkt het net of ik  
daar op die heuvel sta.  
Ik zie het houten kruis, 
zie wat de mensen doen,  
dat Jezus sterven moet,  
want dat gebeurde toen. 

 
Avonddienst:  

WK 154  
Middelpunt van ons verlangen 

Ik hoor opnieuw Zijn stem  
die roept: ‘Het is volbracht’.  
En daarna wordt het stil,  
't is donker als de nacht.  
Toen stierf Hij aan het kruis,  
toen was de pijn voorbij.  
O, ik weet meer dan ooit  
dat Hij dit deed voor mij. 

 

 

Ik doe mijn ogen dicht 
en vouw mijn handen stil.  
Ik bid met heel mijn hart,  
wat ik Hem zeggen wil:  
Heer, aan dat houten kruis, 
droeg U de straf voor mij.  
Ik had nog nooit een Vriend  
Die zoveel hield van mij. 

 



6e lijdenszondag  - 7 april 

Ochtenddienst: 
 

Via Dolorosa 
 

Langs de Via Dolorosa in Jeruzalem die dag,  
verdrongen zich de mensen in de straat.  
Daar staarden ze Hem na:  
de Man die sterven moest op Golgotha. 
  

Refrein: 
Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg,  
ging de Christus, onze Koning als een lam.  
Maar omdat Hij van ons hield met heel Zijn hart, is Hij gegaan,  
langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha. 

  
Er kwam bloed uit al Zijn wonden, uit de striemen op Zijn rug,  
uit de kroon van doornen om Zijn hoofd geklemd. 
En Hij droeg met elke stap  
de hoon van hen die schreeuwden: “Kruisigt Hem!”. (Refrein)  
 
  
Zijn kruis werd een troon, Zijn bloed wast ons schoon 
en het stroomt door het hart van Jeruzalem.  (Refrein) 
 

 

 
Avonddienst: 

    WK 151  
Kom, knielen wij voor Jezus samen 

 

 

Palmzondag  - 14 april 

 
Ochtenddienst: 

WK 144  
Hij kwam bij ons, heel gewoon 

 
 

Avonddienst: 

WK 139  
Alles wat over ons geschreven is 



      Goede Vrijdag - 19 april 
 
Is dat, is dat mijn Koning? 
 

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 smaad, die slagen, 
Hij, God, Uw eigen Zoon? 
 
Ja, ik kost Hem die slagen, 
die smarten en die hoon; 
ik doe dat kleed Hem dragen, 
dat riet, die doornenkroon; 
ik sloeg Hem al die wonden, 
voor mij moet Hij daar staan; 
ik deed door mijne zonden, 
Hem al die jamm'ren aan 
 
O Jezus, man van smarten, 
Gij aller vaad'ren wens, 
herinner aller harten 
't aandoenlijk: 'Zie, de mens!' 
Laat mij toch nooit vergeten 
die kroon, dat kleed, dat riet! 
Dit troostte mijn geweten; 
't is al voor mij geschied! 
 
 
 

  



1e Paasdag  - 21 april 
 

Ochtenddienst: 
1e dienst:      

WK 167   
Daar juicht een toon 

 
 
Maria kwam bij het graf 
 

Maria kwam bij het graf 
en huilde om haar Heer. 
De grote steen was weggerold 
en Jezus was er niet meer. 
Maar een engel zei plotseling: 
“Weet je niet meer wat Hij gesproken heeft? 
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan, 
Hij leeft, Hij leeft. 
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan, 
Hij leeft, Hij leeft.” 
 
De discipelen waren zo moe, 
ze treurden om de Heer. 
Waar moesten ze nu nog naar toe? 
Hun meester was er niet meer. 
Maar Maria riep plotseling: 
“Hij heeft gedaan wat Hij gesproken heeft! 
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan, 
Hij leeft, Hij leeft. 
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan 
Hij leeft, Hij leeft.” 

     
 

   2e dienst:       Zie liturgie belijdenisdienst.  
 

 
Avonddienst: 

 

WK 171  
Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft 

 

 
     



    2e Paasdag  - 22 april 

U zij de glorie 
 

U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
Uit een blinkend stromen, daald' een engel af,  
heeft de steen genomen, van 't verwonnen graf. 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 
Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer! 
Hij brengt al de Zijnen, in Zijn armen weer. 
Weest dan volk des Heeren, blijd' en welgezind, 
en zegt telkenkere: Christus overwint! 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 
Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 
Die mij heeft genezen, Die mij vrede geeft? 
In Zijn godd'lijk wezen, is mijn glorie groot, 
niets heb ik te vrezen, in leven en dood. 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
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