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Via Dolorosa  

De Via 
Dolorosa 
(sinds 
1250) is 
de weg 
die rabbi 
Jezus in 
Jeruzalem 
zou zijn 
gegaan 
toen Hij 
zijn kruis 
droeg van 
de plaats 
van de veroordeling door Pontius Pilatus in het fort Antonia (1) 
naar de heuvel Golgota (12) waar Hij uiteindelijk gekruisigd en 
begraven werd (14). Halverwege wordt Simon van Cyrene 
gedwongen de kruisbalk van Jezus over te nemen (5).   

Hier, op deze weg, heeft mijn Heiland gelopen 
om stuwd door de m ensen, m aar dood lij k alleen; 

hier schreeuwden de kijkers, de monden wijd open 
de harten gesloten. Hier klonk het geween 

van vrouwen, uit deernis met Hem, Die hun Vriend was, 
gebogen en struikelend onder het kruis; 
was dit de Beloofde? Was dit de Messias? 

en ging zó de Zoon naar Zijn vaderlijk huis? 
O weg vol van smarten  nu lopen er mensen 

die nauwelijks denken aan wat er die dag 
die vrijdag van angsten, van haat zonder grenzen, 

met Jezus gebeurde. Gepraat en gelach 
verdringen gevoelens.  Als eeuwen geleden 
gaan mensen Uw Goddelijke liefde voorbij; 

m en plukt elke dag en m en leeft bij het heden 

 

Ach Heer op Uw lijdensweg, wend U tot mij!   

Via Dolorosa                     Nel Benschop  
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Kaarsen doven  

Elke dag doven we één van de adventskaarsen die we in de weken voor 
de viering van het Kerstfeest hebben aangestoken. 

De kaarsen symboliseren het licht dat in de wereld is gekomen met de 
komst van de Zoon van God naar deze aarde. 

Zijn licht doorbreekt de duisternis van de wereld. 
Nu, in deze Stille Week, wordt het steeds donkerder rondom Hem. 

De duisternis lijkt het weer te gaan winnen van het licht. 
Als Jezus sterft op Goede Vrijdag is het helemaal donker geworden. 

Daarom doven we op deze dag de grote kaars. 
Maar op Paasmorgen, de dag van de opstanding uit de dood, 

straalt voor ons opnieuw zijn licht.   
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MAANDAG              29 maart                                               

    
Ontmoeting met Herodes  

-  Begroeting   

-  Doven van de kaarsen  

-  Samenzang: Geref. Kerkboek 158 / Opwekking 281  

Als een hert dat verlangt naar water 
zo verlangt mijn ziel naar U. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 
U alleen bent mijn kracht, mijn schild. 
Aan U alleen geef ik mij geheel. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U.  

-  Bijbellezing:  Lucas 23:8-12  

Herodes was bijzonder blij toen hij Jezus zag, want hij wilde hem 
al heel lang ontmoeten omdat hij veel over hem gehoord had. 
Bovendien hoopte hij hem een wonder te zien doen.  
Hij ondervroeg hem uitvoerig, maar Jezus antwoordde hem niet 
één keer.  
De hogepriesters en de schriftgeleerden die erbij stonden, 
brachten zware beschuldigingen tegen hem in.  
Hierop begonnen Herodes en zijn soldaten Jezus te honen, en ze 
dreven de spot met hem door hem een pronkgewaad om te 
hangen. Zo stuurde hij hem terug naar Pilatus.  
Op die dag werden Herodes en Pilatus vrienden, terwijl ze altijd 
elkaars vijanden waren geweest.  

-  Samenzang: Liedboek 175: 1, 2 en 3  

1 O wij arme zondaars, bedelaars onrein, 
die in zond ontvangen en geboren zijn, 
onze schulden brachten ons in zo grote nood, 
dat met lijf en ziel wij vervielen aan de dood. 
Kyrie eleison, 
Christe eleison 
Kyrie eleison. 
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2 Had de Here Jezus ons niet opgezocht, 

mens onder de mensen, en ons vrijgekocht, 
Hij alleen tot sterven voor anderen bereid, 
wij waren verloren in alle eeuwigheid. 
Kyrie eleison, 
Christe eleison 
Kyrie eleison.  

3 Hoe zal t God de Here ooit worden geloond, 
dat Hij zoveel liefde aan ons heeft betoond, 
ja, dat Hij zijn Eenge, zijn Zoon gegeven heeft 
tot een prijs voor velen, die stierf en zie, Hij leeft! 
Kyrie eleison, 
Christe eleison 
Kyrie eleison.  

-  Overdenking  

-  Muzikaal moment      

-  Gebed  

-  Gedicht: Zo verloren als we zijn  Hans Bouma  

-  Samenzang: Geref. Kerkboek 109  

Halleluja, lof zij het Lam, 
die onze zonden op zich nam, 
wiens bloed ons heeft geheiligd, 
die dood geweest is, en Hij leeft, 
die t volk, dat Hij ontzondigd heeft , 
in eeuwigheid beveiligt.  

De Koning op des Vaders troon, 
de eerstgeboren uit de doôn, 
de bloed-  en heilgetuige, 
der vorsten Vorst, der heren Heer, 
zij heerschappij en dank en eer. 
Dat alle knie zich buige!  
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Lof zij het Lam, Gods metgezel, 
uit Davids zaad d I mmanuël, 
God, in het vlees verschenen. 
In Hem, die wederkomen zal, 
in Hem aanbidde t gans heelal 
de Here, de Drieëne!  

Aanbidt de Vader in het Woord. 
Aanbidt de Zoon, aan t kruis doorboord. 
Aanbidt de Geest uit beiden. 
Van zijn gemeenschap, zijn gena, 
zijn liefd en t rouw, halleluja, 
zal ons geen schepsel scheiden.     

-     We verlaten in stilte de kerkzaal     - 
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DINSDAG    30 maart                           

        
Ontmoeting met Barabbas  

-  Begroeting   

-  Doven van de kaarsen  

-  Samenzang: Opwekking 369  

Door uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. 
Niet door rechtvaardige daden, 
maar door het bloed van het Lam.  

U roept ons in uw nabijheid en dankzij uw Zoon, 
dankzij het bloed dat ons vrijpleit, 
komen wij voor uw troon, komen wij voor uw troon.  

Nooit konden wij zonder zonde voor U staan, 
maar in uw Zoon zijn wij schoon 
door het bloed van het Lam. 
Nooit konden wij zonder zonde voor U staan,  
maar in uw Zoon zijn wij schoon 
door het bloed van het Lam.  

Door uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. 
Niet door rechtvaardige daden, 
maar door het bloed van het Lam.  

U roept ons in uw nabijheid en dankzij uw Zoon; 
dankzij het bloed dat ons vrijpleit, 
komen wij voor uw troon, komen wij voor uw troon.  

-  Bijbellezing:  Lucas 23:13-25  

Pilatus riep de hogepriesters en de leiders en het volk bij zich en 
zei tegen hen: U hebt die m an voor m ij gebracht als iem and die 
het volk van het rechte pad afbrengt, maar u weet dat ik hem, 
toen ik hem in uw bijzijn verhoorde, aan geen van de zaken 
waarvan u hem beticht schuldig heb bevonden. 
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En Herodes evenmin, hij heeft hem immers naar ons 
teruggestuurd; hij heeft niets gedaan waarop de doodstraf staat. 
Dus zal ik hem vrij laten, nadat ik hem heb laten geselen.  
Maar ze begonnen m et zijn allen luidkeels te schreeuwen: Weg 
m et hem ! Laat Barabbas vr ij ! Deze laatste was gevangengezet 
wegens een oproer dat in de stad had plaatsgevonden en wegens 
moord.  
Pilatus praatte opnieuw op hen in omdat hij Jezus wilde vrijlaten.  
Maar ze schreeuwden het uit : Kruisig hem , kruisig hem !  
Voor de derde m aal zei hij tegen hen: Wat voor kwaad heeft die 
man dan gedaan? Ik heb niets gevonden waarvoor hij de 
doodstraf verdient. Dus zal ik hem vrijlaten, nadat ik hem heb 
laten geselen.  
Maar ze bleven luidkeels eisen dat hij gekruisigd zou worden, en 
met hun geschreeuw wonnen ze het pleit: Pilatus besloot hun eis 
in te willigen.  
Hij liet de man gaan die wegens oproer en moord gevangen was 
gezet en om wiens vrijlating ze hadden gevraagd, en leverde 
Jezus uit aan hun willekeur.   

-  Samenzang: Geref. Kerkboek 155: 1, 3 en 4  

1 God, enkel licht, voor wiens gezicht 
niets zuiver wordt bevonden, 
ziet ons bevlekt, met schuld bedekt, 
misvormd door duizend zonden.  

3 Heer, waar dan heen? Tot U alleen! 
Gij zult ons niet verstoten. 
Uw eigen Zoon heeft tot uw troon 
de weg ons weer ontsloten.  

4 Ja, amen, ja, op Golgota 
stierf Hij voor onze zonden, 
en door zijn bloed wordt ons gemoed 

  gereinigd van de zonden  

-  Overdenking  

-  Muzikaal moment      

-  Gebed  

-  Gedicht: Jezus of Barabbas  Nel Benschop 
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- Samenzang: E&R 299 / Opwekking 268  

Hij kwam bij ons, heel gewoon, 
de Zoon van God als mensenzoon. 
Hij diende ons als een Knecht 
en heeft zijn leven afgelegd.  

Refrein 
Zie onze God, de Koningsknecht, 
Hij heeft zijn leven afgelegd. 
Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag, 
gedragen door zijn liefd' en kracht.  

En in de tuin van de pijn 
verkoos Hij als een Lam te zijn, 
verscheurd door angst en verdriet 
maar toch zei Hij: 'Uw wil geschied'.  

Refrein  

 Zie je de wonden zo diep. 
 De hand die aard' en hemel schiep, 
 vergaf de hand die Hem sloeg. 
 De Man, die onze zonden droeg.   

Refrein  

 Wij willen worden als Hij. 
 Elkanders lasten dragen wij. 
 Wie is er ned'rig en klein? 
 Die zal bij ons de grootste zijn.   

Refrein    

-     We verlaten in stilte de kerkzaal     - 
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WOENSDAG      31 maart                                                       

        
Ontmoeting met Simon van Cyrene   

-  Begroeting   

-  Doven van de kaarsen  

-  Samenzang: Opwekking 194  

U maakt ons één, U bracht ons tezamen. 
Wij eren en aanbidden U.  

U maakt ons één, U bracht ons tezamen. 
Wij eren en aanbidden U. 
Wordt Uw wil gedaan, dan bindt het ons saam, 
iedereen zal deel zijn van uw gezin.  

Wordt Uw wil gedaan, dan bindt het ons saam, 
  iedereen zal deel zijn van uw gezin.  

-  Bijbellezing:  Lucas 23:26-32  

Toen Jezus werd weggeleid, hielden de soldaten een zekere 
Simon van Cyrene aan, die net de stad binnenkwam. Ze legden 
het kruis op zijn rug en lieten het hem achter Jezus aan dragen. 
Een grote volksmenigte volgde Jezus, evenals enkele vrouwen die 
zich op de borst sloegen en over hem weeklaagden.  
Jezus keerde zich echter naar hen om en zei: Dochters van 
Jeruzalem, huil niet om mij. Huil liever om jezelf en je kinderen, 
want weet , de t ijd zal aanbreken dat m en zal zeggen: Gelukkig 
wie onvruchtbaar is, gelukkig de moederschoot die niet gebaard 
heeft en de borst die geen kind heeft gezoogd. 
Dan zullen de mensen tegen de bergen zeggen: Val op ons 
neer! en tegen de heuvels: Bedek ons!  
Want als dit gebeurt met het jonge hout, wat zal het verdorde 
hout dan niet te wachten staan?  
Samen met Jezus werden nog twee anderen, beiden misdadigers, 
weggeleid om terechtgesteld te worden.   
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-  Samenzang: Geref. Kerkboek 89  

Jezus, leven van mijn leven, 
Jezus dood van mijnen dood, 
die voor mij U hebt gegeven 
in de bangste zielenood 
opdat k weten zou in t sterven, 
dat ik t leven mag beërven. 
Duizend- , duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer.  

Gij, o Jezus hebt gedragen 
lasteringen, spot en hoon, 
zijt gebonden en geslagen, 
Gij, des Vaders eigen Zoon, 
om van schuld en eeuwig lijden 
mij, verloorne, te bevrijden. 
Duizend- , duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer.  

Heer, verzoener van mijn zonden, 
Heiland, die mij hebt gezocht, 
Die mijn banden hebt ontbonden 
en voor God mij vrijgekocht, 
eens onrein, in schuld verloren, 
ben ik door uw Geest herboren. 
Duizend- , duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer.  

Dank, mijn Heiland, voor uw lijden, 
voor uw bittre 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, 
voor al t heil aan m ij geschied, 
prijst U eeuwiglijk mijn lied.  

-  Overdenking  

-  Muzikaal moment  

-  Gebed  
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-  Gedicht: Simon van Cyrene  Countee Cullen  

-  Samenzang: Opwekking 614  

Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem 
met een kruis op zijn rug en een doornenkroon. 
Hoor de menigte schreeuwt en roept: 'Kruisig 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 
Uw genade is mij genoeg.   

-     We verlaten in stilte de kerkzaal     - 
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DONDERDAG          1 april                       

        
Ontmoeting met de naamloze misdadiger  

-  Begroeting   

-  Doven van de kaarsen  

-  Samenzang: Geref. Kerkboek 165   

Machtig God, sterke Rots, U alleen bent waardig. 
Aard´ en hemel prijzen U, glorie voor uw Naam. 
Lam van God, hoogste Heer, heilig en rechtvaardig, 
stralend Licht, Morgenster, niemand is als U. 
Prijst de Vader, prijst de Zoon, 
prijst de Geest die in ons woont. 
Prijst de Koning der heerlijkheid, 
prijst Hem tot in eeuwigheid.  

-  Bijbellezing:  Lucas 23:33-43  

Aangekomen bij de plek die de Schedelplaats heet, werd hij 
gekruisigd, samen met de twee misdadigers, de een rechts van 
hem, de ander links.  
Jezus zei: Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.

  

De soldaten verdeelden zijn kleren onder elkaar door erom te 
dobbelen. Het volk stond toe te kijken. De leiders hoonden hem 
en zeiden: Anderen heeft hij gered; laat hij nu zichzelf redden als 
hij de m essias van God is, zijn uitverkorene!  
Ook de soldaten dreven de spot met hem, ze gingen voor hem 
staan en boden hem zure wijn aan, terwij l ze zeiden: Als je de 
koning van de Joden bent , red jezelf dan!

 

Boven hem was een opschrift aangebracht : Dit is de koning van 
de Joden .Een van de gekruisigde m isdadigers zei spot tend tegen 
hem : Jij bent toch de m essias? Red jezelf dan en ons erbij !  
Maar de ander wees hem terecht m et de woorden: Heb j ij dan 
zelfs geen ontzag voor God nu je dezelfde straf ondergaat?  Wij 
hebben onze straf verdiend en worden beloond naar onze daden. 
Maar die man heeft niets onwet t igs gedaan.  
En hij zei: Jezus, denk aan m ij wanneer u in uw koninkrij k kom t .  
Jezus antwoordde: I k verzeker je: nog vandaag zul je m et m ij in 
het paradijs zijn.  
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-  Samenzang: Liedboek 189  

Mijn verlosser hangt aan t kruis, 
hangt ten spot van snode smaders. Zoon des Vaders, 
waar is toch uw almacht thans,  
waar uw goddelijke glans?  

Mijn verlosser hangt aan t kruis, 
en Hij hangt er mijnentwegen, mij ten zegen. 
Van de vloek maakt Hij mij vrij, 
en zijn sterven zaligt mij.  

Mijn verlosser hangt aan t kruis. 
Zou ik dan in droeve dagen troostloos klagen? 
Als ik naar zijn kruis mij richt, 
valt mijn eigen last mij licht.  

Mijn verlosser hangt aan t kruis! 
k Heb m ij , Heer, voor dood en leven U gegeven. 
Laat mij dan in vreugd en pijn 
met U in gemeenschap zijn.  

-  Overdenking  

-  Muzikaal moment      

-  Gebed  

-  Gedicht: En hij zeide: Jezus, gedenk m ijner   Nel Benschop  

-  Samenzang: Geref. Kerkboek 91  

I n het kruis zal k eeuwig roemen 
en geen wet zal mij verdoemen. 
Christus droeg de vloek voor mij, 
Christus is voor mij gestorven, 
heeft gena voor mij verworven:    
k ben van dood en zonde vrij !   

-     We verlaten in stilte de kerkzaal     - 
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GOEDE VRIJDAG       2 april                                                   

      

U en jij worden van harte uitgenodigd voor de diensten in de    

Fonteinkerk,  19.30 uur  

Goede Herderkerk, 19.30 uur  

Het Open Huis, 19.30 uur  

Pelgrimkerk,  19.30 uur  

Petrakerk,  19.30 uur  

Wilhelminakerk, 19.30 uur 
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ZATERDAG         3 april                               

       
Ontmoeting met Josef van Arimatea  

-  Begroeting   

-  Samenzang: Geref. Kerkboek 157 / Opwekking 350    

Vader, vol van vrees en schaamte, buigen wij voor U.  
Heel uw werk door ons vertreden,  
klaagt ons, mensheid aan bij U.   

Heer ontferm U over ons, die schuldig voor U staan.  
U bent onze God en Redder,  
neem ons in uw liefde aan.   

Vader, in dit uur der waarheid, keren w' ons tot U.  
O, vergeef ons, Heer herstel ons,  
maak ons hart en leven nieuw.   

Vul ons met uw Heil'ge Geest, 
geef vuur en kracht steeds weer.  
Ieder zal uw macht aanschouwen,  
dat wij uw naam verhogen Heer.     ) 2x     

-  Bijbellezing:  Lucas 23:50-56   

Er was ook een man die Josef heette en afkomstig was uit de 
Joodse stad Arimatea. Hij was een raadsheer, een goed en 
rechtvaardig mens, die de komst van het koninkrijk van God 
verwachtte en niet had ingestemd met het besluit en de 
handelwijze van de raad. 
Hij ging naar Pilatus en vroeg hem om het lichaam van Jezus.  
Nadat hij het lichaam van het kruis had gehaald, wikkelde hij het 
in linnen doeken en legde het in een rotsgraf dat nog nooit was 
gebruikt.  
Het was de voorbereidingsdag, de sabbat was bijna aangebroken.  
De vrouwen die met Jezus waren meegereisd uit Galilea, volgden 
Josef naar het graf om het te bekij ken en om te zien hoe Jezus 
lichaam er werd neergelegd.  
Daarna gingen ze naar huis en bereidden ze geurige olie en 
balsem. Op sabbat namen ze de voorgeschreven rust in acht. 
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-  Samenzang: Liedboek 285: 1, 3 en 4  

1 Geef vrede, Heer, geef vrede, de wereld wil slechts strijd. 
Al wordt het recht beleden, de sterkste wint het pleit. 
Het onrecht heerst op aarde, de leugen triomfeert, 
ontluistert elke waarde. O red ons, sterke Heer.  

3 Geef vrede, Heer, geef vrede, Gij die de vrede zijt, 
die voor ons hebt geleden, gestreden onze strijd, 
opdat wij zouden leven bevrijd van angst en pijn, 
aan mensen blijdschap geven en vredestichters zijn.  

4 Geef vrede, Heer, geef vrede, bekeer ons felle hart. 
Deel ons uw liefde mede, die onze boosheid tart, 
die onze mond leert spreken en onze handen leidt. 
Maak ons een levend teken: uw vrede wint de strijd!   

-  Overdenking  

-  Muzikaal moment       

-  Gebed  

-  Gedicht:  Gisteren is het gebeurd  Nel Goudzwaard-Dubois  

-  Samenzang: Opwekking 580    

Jezus, Hij kwam om ons leven te geven, 
daarom verliet Hij zijn Vaderlijk huis. 
Hij gaf aan mij het eeuwige leven 
door te sterven aan het kruis.  

Ik zie nu zijn tranen en zie nu zijn wonden, 
ik zie nu het bloed dat Hij gaf voor mij. 
Dat bloed wast mij schoon en bevrijdt van zonde. 
Prijs de Heer, nu ben ik vrij!   

Refrein 
Ik ben zo dankbaar, Heer voor wat U heeft gedaan. 
En heel m ijn hart aanbidt uw heil ge Naam 
en Heer, ik hou van U, want U hield eerst van mij. 
Uw liefde tilt mij op en maakt mij vrij. 
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Uit liefde droeg Jezus de straf van mijn zonden. 
Hij droeg die straf zelfs tot diep in de dood. 
Nu houdt de dood mij niet langer gebonden, 
ook al was mijn zonde groot.  

Want Hij is niet lang in het graf gebleven. 
De dood kon onmoog lij k Gods liefde verslaan. 
Nu troont Hij als een Koning en Heer van het leven. 
Heel de schepping roept zijn Naam.  

Refrein 
Ik ben zo dankbaar, Heer voor wat U heeft gedaan. 
En heel m ijn hart aanbidt uw heil ge Naam 
en Heer, ik hou van U, want U hield eerst van mij. 
Uw liefde tilt mij op en maakt mij vrij.   

-     We verlaten in stilte de kerkzaal     -      

* * * 
U en jij worden van harte uitgenodigd voor de kerkdiensten 

 

1 e Paasdag 

  

Fonteinkerk 09.30 uur, ds. J. Douma 
                   17.00 uur, ds. R.Telgenhof 

 

Goede Herderkerk 10.00 uur, student A.J.T. Ruis 
                            17.00 uur, student A.J.T. Ruis 

 

Het Open Huis 10.30 uur , br. Dick van den Boogaart 

 

Pelgrimkerk 10.00 uur ds. S. Zijlstra 
                   17.00 uur ds. S. Zijlstra 

 

Petrakerk 10.00 uur ds. N.Viss 

 

Wilhelminakerk  10.00 uur ds. J. Mudde 

 

17.00 uur ds..J. Mudde 

 

WIJ WENSEN U EN JOU GEZEGENDE PAASDAGEN 


