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Koning van de Joden 
 

 
Op veel afbeeldingen van de kruisiging en op crucifixen (kruisbeelden) 
vind je de letters INRI. 

Zij vormen de beginletters van het Latijnse opschrift op het kruis van 

Jezus. 

 
I – Iesus = Jezus 

N – Nazarenus = uit Nazaret 

R – Rex = Koning 

I – Iudaeorum = van de Joden 

 
 

Dit opschrift was in opdracht van Pontius Pilatus in drie talen geschreven. 

In het Hebreeuws – de taal van de tempel en van het volk van de Joden. 

In het Grieks – de taal van de kunst en de cultuur en tevens de 
omgangstaal in het hele Middellandse Zeegebied. 

In het Latijn – de taal van de politiek en het recht. 

 

Zo’n houten bordje met opschrift, waarop de beschuldiging was 
geschreven, heette in het latijn ‘titulus’. Ons woord ‘titel’ komt 

daarvandaan. Jezus’ titel is: ‘Koning van de Joden’. 

 

In het evangelie naar de beschrijving  van Marcus komt deze titel  ‘Koning 

van de Joden’ vijf keer voor, en uitsluitend in hoofdstuk 15. Blijkbaar wil 
Marcus duidelijk laten uitkomen dat Jezus in alles verbonden is met het 

volk van de Joden. Zijn aanspraak op zijn koninklijke waardigheid heeft 

Hem uiteindelijk aan het kruis gebracht. 
 

Het is goed om ieder jaar een week van bezinning te vieren, waarin we 

dagelijks als volgelingen van Jezus, zijn lijden, sterven en opstanding uit 

de doden gedenken. 
 

Namens de voorbereidingscommissie 2016, 

ds. Jan K.C. Kronenberg 

 
www.stilleweeek.nl 

 

http://www.stilleweeek.nl/


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. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 



MAANDAG                  21 maart 
                                                   

 

Koning van de Joden - zijn intocht  
 
- Begroeting  
 
- Samenzang: Uit aller mond 33: 1, 6 en 7 
 
1 Gaat, stillen in den lande, uw Koning tegemoet, 
   de intocht is ophanden van Hem, die wond’ren doet. 
   Gij, die de Heer verwacht, laat ons vóór alle dingen 
   Hem ons hosanna zingen. Hij komt, Hij komt met macht. 
 

6 Gaat uit met snelle schreden uw Koning tegemoet. 

   Daar komt Hij aangereden, rechtvaardig, schoon en goed! 
   Komt nu van overal uw Heer en Heiland groeten, 

   die al het leed verzoeten, de pijn genezen zal. 

 

7 Gij schenkt met volle handen, die zelf de armoe draagt. 
   Gij maakt uzelf te schande, die steeds naar zondaars vraagt. 

   Wij willen, groot en klein, die ’t al van U ontvingen, 

   U ons hosanna zingen en eeuwig dankbaar zijn. 

 
- Bijbellezing:  Marcus 11 
 
1 Toen ze Jeruzalem naderden en in de buurt waren van Betfage 
en Betanië bij de Olijfberg, stuurde hij twee van zijn leerlingen 
vooruit. 2 Hij zei tegen hen: ‘Ga naar het dorp dat daar ligt. Zodra 
jullie er binnenkomen, zul je daar een ezelsveulen vastgebonden 
zien staan, dat nog nooit door iemand bereden is; maak het los en 
breng het hier. 3 En als iemand jullie vraagt waarom jullie dat 
doen, zeg dan: “De Heer heeft het nodig, hij zal het meteen weer 
terugsturen.”’ 4 Ze gingen op weg en vonden een veulen dat 
buiten op straat bij een deur was vastgebonden en ze maakten het 
los. 5 Er stonden een paar mensen die vroegen: ‘Waarom maken 
jullie dat veulen los?’ 6 Ze zeiden wat Jezus hun had opgedragen 
te zeggen en de mensen lieten hen begaan. 7 Ze brachten het 
veulen naar Jezus en legden hun mantels op het dier en hij ging 
erop zitten. 8 Velen spreidden hun mantels uit op de weg, anderen 
spreidden takken met bladeren uit, die ze in het veld afhakten. 9 
Allen die voor hem uit liepen of achter hem aan kwamen, riepen 
luidkeels: 



‘Hosanna! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. 10 
Gezegend het komende koninkrijk van onze vader David. 
Hosanna in de hemel!’ 
11 Hij trok Jeruzalem in en ging naar de tempel. Nadat hij alles in 
ogenschouw had genomen, ging hij – want het was al laat 
geworden – met de twaalf terug naar Betanië. 
 
- Samenzang: Psalm 118: 1 en 9 
 

1 Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen, 

   zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
   Laat, Israël, uw lofzang rijzen: 

   zijn liefde duurt in eeuwigheid. 

   Dit zij het lied der priesterkoren: 

   zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
   Gij, die de Heer vreest, laat het horen: 

   zijn liefde duurt in eeuwigheid. 

 

9 Dit is de dag, die God deed rijzen, 
   juich nu met ons en wees verblijd. 

   O God, geef thans uw gunstbewijzen, 

   geef thans het heil door ons verbeid. 

   Gezegend zij de grote koning 
   die tot ons komt in ’s Heren naam. 

   Wij zegenen u uit ’s Heren woning, 

   wij zegenen u al tezaam. 
 

- Overdenking 

 
- Muzikaal moment 
     
- Gebed 
 
- Gedicht: Hosanna!! - Jelly Verwaal  

 

- Samenzang: Liedboek voor de kerken 173: 1, 2 en 5 

 

1 Alles wat over ons geschreven is 
   gaat Gij volbrengen deze laatste dagen, 

   alle geboden worden thans voldragen, 

   alle beproeving van de wildernis. 

 
 



2 Gods schepping die voor ons gesloten bleef 

   ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten, 
   die Zoon van David zijt en Man van Smarte, 

   Koning der Joden die de dood verdreef. 

 

5 Dit is uw opgang naar Jeruzalem 
   waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen, 

   vrede aan allen die uw naam verhogen: 

   heden hosanna, morgen kruisigt Hem! 
 
- Doven van de eerste kaars 

 
-    We verlaten in stilte de kerkzaal     - 



DINSDAG             22 maart                                                              
     
   

Koning van de Joden - zijn titel 
 
- Begroeting  
 
- Samenzang: Jezus een mens (Hans Bouma): 1, 4-6 (mel. Lied 173) 

 

1 Jezus, een mens die doet wat God verwacht, 

   liefde en recht, de wet en de profeten, 
   als één van ons ooit mens van God mag heten 

   dan hij die zo volmaakt Gods wil volbracht. 

 

4 Mens van zijn God, in liefde ligt zijn kracht, 
   mens onder mensen, iedereen tot zegen, 

   koning der Joden, koning van Godswege, 

   koning zo prachtig, koning zonder pracht. 

 
5 Koning die dient, die hongert en die dorst 

   naar licht en heil, naar recht en brood voor armen, 

   koning van vrede, koning vol erbarmen,  

   niets kan hem redden, dood moet deze vorst. 

 
6 Geen groter smaad: geslagen aan het kruis, 

   mens die niet kan, geen plaats voor hem op aarde, 

   naakt aan het hout, zijn leven heeft geen waarde, 

   koning der Joden, nergens is hij thuis. 
 
- Bijbellezing:  Marcus 15 
 
1 ’s Ochtends in alle vroegte kwamen de hogepriesters, de 
oudsten en de schriftgeleerden en het hele Sanhedrin in 
vergadering bijeen. Na Jezus geboeid te hebben, brachten ze hem 
weg en leverden hem over aan Pilatus. 
2 Pilatus vroeg hem: ‘Bent u de koning van de Joden?’ Hij 
antwoordde: ‘U zegt het.’ 3 De hogepriesters brachten allerlei 
beschuldigingen tegen hem in. 4 Pilatus vroeg hem toen: ‘Waarom 
antwoordt u niet? U hoort toch waar ze u allemaal van 
beschuldigen?’ 5 Maar Jezus zei helemaal niets meer, tot 
verwondering van Pilatus. 6 Pilatus had de gewoonte om op elk 
pesachfeest één gevangene vrij te laten op verzoek van het volk. 
7 Op dat moment zat er een zekere Barabbas gevangen, samen 



met de andere opstandelingen die tijdens het oproer hadden 
gemoord. 8 Een grote groep mensen trok naar Pilatus en begon 
hem te vragen om ook nu te doen wat zijn gewoonte was. 9 
Pilatus vroeg hun: ‘Wilt u dat ik de koning van de Joden 
vrijlaat?’ 10 Want hij begreep wel dat de hogepriesters hem uit 
afgunst hadden uitgeleverd. 11 Maar de hogepriesters hitsten de 
menigte op om te zeggen dat hij Barabbas moest vrijlaten. 12 
Toen zei Pilatus tegen hen: ‘Wat wilt u dan dat ik doe met die 
man die u de koning van de Joden noemt?’ 13 En ze 
begonnen weer te schreeuwen. ‘Kruisig hem!’ riepen ze. 14 Pilatus 
vroeg: ‘Wat heeft hij dan misdaan?’ Maar ze schreeuwden nog 
harder: ‘Kruisig hem!’ 
15 Omdat Pilatus de menigte tevreden wilde stellen, liet hij 
Barabbas vrij. Jezus leverde hij uit om gekruisigd te worden, nadat 
hij hem eerst nog had laten geselen. 
  

- Samenzang: Zingende gezegend 146: 2, 3 en 4 

 

2 De hele wereld klaagt U aan,  

   Gij zwijgt, Gij spreekt geen wederwoord, 
   geboeid komt Gij naast mensen staan 

   die schuldig zijn aan broedermoord. 

 

3 ‘Verdwijnen moet die zachte stem, 

   laat vrij de man die bloed vergiet, 
   maar kruisig, kruisig, kruisig Hem! 

   Wij gunnen Hem de vrijheid niet!’ 

 

4 O Zoon des Vaders, Bar-Abbas, 
   o lam volkomen gaaf en goed, 

   o arts die onze wond genas, 

   vergiet Gij nu uw eigen bloed? 

 
- Overdenking 

 

- Muzikaal moment 
     
- Gebed 
 

- Gedicht: Pilatus – Jan Mul  

 
 

 



- Samenzang: Zingende gezegend 113: 1, 2 en 4 

 
1 God in ons midden, Heer, wij aanbidden 

   met al uw kinderen wereldwijd, 

   uw trouw aan mensen, uw onbegrensde, 

   uw ongekende majesteit. 
 

2 Lam dat de zonden draagt, lam dat de leeuw verjaagt, 

   uw wieg een kribbe, uw troon een kruis – 

   Gij spreidt geen macht ten toon, Gij zijt, o mensenzoon, 
   onder een open hemel thuis. 

 

4 Koning der volken, kom op de wolken, 

   keer al het kwade ten goede om, 
   kom, lam dat voor ons bloedt, kom, licht in overvloed, 

   kom spoedig, Here Jezus, kom! 

 

- Doven van de tweede kaars 
  

-    We verlaten in stilte de kerkzaal     - 



WOENSDAG          23 maart                                                        
       

 

Koning van de Joden - zijn inhuldiging  
 
- Begroeting  
 

- Samenzang: Liederen voor de Gemeentezang 200: 1-3 
 

1 Is dat, is dat mijn koning, de eeuwenoude wens? 

   Is dat, is dat zijn kroning? Aanschouw en zie de mens! 

   Moest Hij dat spotkleed dragen, dat riet, die doornenkroon, 
   droeg Hij die smaad en slagen, Hij, God, uw eigen Zoon? 

 

2 Om mij werd Hij geslagen, ontving Hij spot en hoon. 

   Dat kleed deed ik Hem dragen, dat riet, die doornenkroon. 
   Ik sloeg Hem al die wonden, om mij moest Hij daar staan; 

   ik deed door al mijn zonden Hem die verneed’ring aan. 

 

3 O Jezus, man van smarten en eeuwenoude wens, 

   schrijf steeds in onze harten, ’t verbijst’rend: “Zie de mens!” 
   Laat mij toch nooit vergeten dat kleed, dat riet, die kroon; 

   versterk in mij het weten: ’t was mijn verdiende loon! 

 

- Bijbellezing:  Marcus 15 
 

16 De soldaten leidden hem weg, het paleis (dat wil zeggen het 

pretorium) in, en riepen de hele cohort bijeen. 17 Ze trokken hem 

een purperen gewaad aan, vlochten een kroon van doorntakken 
en zetten hem die op. 18 Daarna brachten ze hem hulde met de 

woorden: ‘Gegroet, koning van de Joden!’ 19 Ze sloegen hem 

met een rietstok tegen het hoofd en bespuwden hem, en bogen 

onderdanig voor hem. 20 Nadat ze hem zo hadden bespot, 

trokken ze hem het purperen gewaad uit en deden hem zijn kleren 
weer aan. 

 
- Samenzang: Liedboek voor de kerken 461: 1, 2, 3, 5 en 6 
 

1 O hoogt’ en diepte, looft nu God, aanbidt zijn heiligheid! 

   Zijn woord werd nimmer nog gepeild, zijn weg is majesteit. 
 



2 O wond’re liefd’, o wijsheid Gods, toen zond’ ons ’t licht benam, 

   hebt Gij ’t verlossend pad gebaand: een tweede Adam kwam. 
 

3 De liefde is zo wijs en goed: wat eens in Adam viel, 

   ons menselijke vlees en bloed, wordt leven weer en ziel. 

 
5 Hij die voor ons gestreden heeft alleen, man tegen man, 

   als God en mens geleden heeft wat niemand lijden kan, 

 

6 in het verborg’ne van de hof, aan ’t kruis in stervensnood, 
   heeft Hij aan ons de weg geleerd door lijden en door dood. 
 

- Overdenking 

 

- Muzikaal moment - Gebed 
 

- Gedicht: Jezus, Koning zonder troon – Jan Mul 

 

- Samenzang: Liederen voor de Gemeentezang 423: 1-3 

 

1 Zijn liefde zocht mij teder, Hij riep mij dag en nacht; 
   Hij vond en trok mij weder uit satans zondemacht. 

   Hij legde m’ op zijn schouders neer  

   en bracht mij tot de kudde weer. 

Refrein: 
Ja, zijn liefde zocht mij, en zijn bloed, dat kocht mij; 

door genade ben ‘k een kind van God. 

Door genade ben ‘k een kind van God. 

 
2 Hij reinigde mijn wonden, Hij stilde al mijn pijn, 

   zodat nu al mijn zonden door Hem gewassen zijn. 

   ‘k Heb vrede en blijdschap in mijn hart, 

   want Jezus droeg voor mij de smart.   Refrein 

 
3 Om voor mijn schuld te boeten, verdroeg Hij smaad en hoon, 

   verwond aan hand en voeten, op ’t hoofd een doornenkroon; 

   en Hij, die mij het leven gaf, 

   droeg ook voor mij de zondestraf.   Refrein 
 
- Doven van de derde kaars   
 

- We verlaten in stilte de kerkzaal - 



DONDERDAG      24 maart                                                       
       

 

Koning van de Joden - zijn troonsbestijging  
 
- Begroeting  
 

- Samenzang: Liederen voor de Gemeentezang 206: 1-4 
 

1 Op die heuvel daarginds stond een ruw houten 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. 

Refrein: 

Daarom kniel ik bij Golgotha’s kruis, 

tot de Heer komt en met Hem het loon. 
Als de grote dag aanbreekt en Hij roept mij thuis, 

dan ontvang ik de eeuwigheidskroon. 

 

2 O dat ruw houten kruis, door de wereld veracht, 

   heeft een wond’re bekoring en macht; 
   want Gods Zoon liet zijn troon, Hij droeg smaadheid en hoon 

   om de vreugd, die dat kruis voor ons bracht.   Refrein 

 

3 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 ieder die in Hem gelooft.   Refrein 

 
4 Help mij, Heer, aan dat kruis trouw te zijn tot de dood, 

   ook als hier smaad en spot is mijn loon; 

   want de Heer droeg mijn straf, nam de schuld van mij af. 

   ’t Werd de toegang voor mij tot Gods troon.  Refrein 

 
- Bijbellezing:  Marcus 15 

 

Toen brachten ze hem naar buiten om hem te kruisigen. 21 Ze 

dwongen een voorbijganger die net de stad binnenkwam, Simon 
van Cyrene, de vader van Alexander en Rufus, om het kruis te 

dragen. 22 Ze brachten hem naar Golgota, wat in onze taal 

‘schedelplaats’ betekent. 23 Ze wilden hem met mirre vermengde 



wijn geven, maar hij nam die niet aan. 24 Ze kruisigden hem en 

verdeelden zijn kleren onder elkaar; ze dobbelden erom wie wat 
zou krijgen. 25 Het was in het derde uur na zonsopgang toen ze 

hem kruisigden. 26 Het opschrift met de aanklacht tegen hem 

luidde: ‘De koning van de Joden’. 27 Samen met hem 

kruisigden ze twee misdadigers, de een rechts van hem, de ander 
links. 

 

- Samenzang: Opwekking 706: 1 en 2 

 
1 Zie hoe Jezus lijdt voor mij, 

   aan het kruis de dood nabij. 

   Die voor mij het oordeel draagt, 

   Hij die tot zonde wordt gemaakt. 
   Wat een offer – Hij voor mij! 

   Wie wil worden zoals Hij? 

   Zoveel pijn, ongerechtigheid, 

   is op Hem die voor mij strijdt. 

 
2 Zie hoe Jezus biddend strijdt 

   met de pijn, verlatenheid. 

   Zo alleen, verwond, roept Hij: 

   Mijn God, waarom verlaat U mij? 
   Zie wat Jezus heeft gedaan, 

   in zijn lijden heeft doorstaan. 

   Zoveel liefde verwondert mij, 

   niemand heeft zo lief als Hij. 
 

- Overdenking   

 

- Muzikaal moment 
     
- Gebed 
 

- Gedicht: Bijna Pasen – Jannie de Paauw  
 

- Samenzang: Opwekking 614: 1, 2 en 4  
 
1 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. 



2 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’. 
 
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. 
 
4 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. 
 
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. Uw genade is mij genoeg. 
        
- Doven van de vierde kaars 
 

-    We verlaten in stilte de kerkzaal     - 
 
 
 
 
 
 
 
GOEDE VRIJDAG           25 maart                                                    
    
U en jij worden van harte uitgenodigd voor de diensten in de  

 

Bethelkerk,  19.30 uur 
ds. Kees den Hertog 

 

Morgenster, 19.30 uur 

ds. Peter Colijn 



ZATERDAG              26 maart                                                           
 

Koning van de Joden - zijn bijzetting 
 
- Begroeting  
 

- Samenzang: Zingende gezegend 271: 1, 4, 5 en 6 

 

1 Een bange, al te lange nacht waaraan geen einde komt – 
   is dat de toekomst die ons wacht, een stem die zwijgt, verstomd? 

 

4 O Zonne der gerechtigheid, o Christus, licht uit licht, 

   laat zien hoe dicht Gij bij ons zijt, laat stralen uw gezicht! 
 

5 Nog nooit was er zo’n grote angst, nooit dreigde zo de dood; 

   of duurt de nacht altijd het langst vlak voor het morgenrood? 

 
6 Op U, Heer Jezus, wachten wij, kom, laatste dageraad, 

   dan is de duisternis voorbij, dan straalt uw licht gelaat! 
 
- Bijbellezing: Marcus 15 
 
40 Van een afstand keken ook enkele vrouwen toe, onder wie 
Maria uit Magdala en Maria de moeder van Jakobus de jongere en 
van Joses, en Salome. 41 Toen hij in Galilea verbleef, waren deze 
vrouwen hem gevolgd en hadden ze voor hem gezorgd, net als 
vele andere vrouwen die met hem waren meegereisd naar 
Jeruzalem. 
42 Toen de avond al gevallen was (het was de ‘voorbereidings-
dag’, dat wil zeggen de dag voor de sabbat), 43 kwam Josef van 
Arimatea, een vooraanstaand raadsheer, die zelf ook de komst 
van het koninkrijk van God verwachtte. Hij raapte al zijn moed 
bijeen en ging naar Pilatus, die hij om het lichaam van Jezus 
vroeg. 44 Het bevreemdde Pilatus dat hij al dood zou zijn en hij 
riep de centurio bij zich, aan wie hij vroeg of Jezus al gestorven 
was, 45 en toen de centurio dat bevestigd had, gaf hij het lijk aan 
Josef. 46 Josef kocht een stuk linnen, haalde Jezus van het kruis 
en wikkelde hem in het linnen. Daarna legde hij hem in een graf 
dat in de rots was uitgehouwen en rolde een steen voor de ingang. 
47 Maria uit Magdala en Maria de moeder van Joses keken toe in 
welk graf hij werd gelegd. 
 
 



- Samenzang: Opwekking 470 

 
Heer, als ik denk aan wat U voor mij deed, 

dan kan ik U alleen maar danken. 

En als ik denk aan de strijd die U streed, 

dan kan ik U alleen maar danken. 
 

Angst en verdriet in Gethsémané; 

door uw eigen vrienden verlaten 

en verraden door een kus, geschopt en geslagen, 
omdat U zoveel van mij hield. 

 

Heer, als ik denk aan wat U voor mij deed, 

dan kan ik U alleen maar danken. 
En als ik denk aan de pijn die U leed, 

dan kan ik U alleen maar danken. 

 

Doornen op uw hoofd, een speer in uw zij, 

spijkers door uw handen en voeten; 
van het leven beroofd, om te sterven voor mij, 

omdat U zoveel van mij hield. 

 

Heer, als ik denk aan wat U voor mij deed, 
dan kan ik U alleen maar danken. 

En als ik denk aan de strijd die U streed, 

dan kan ik U alleen maar danken. 

 
Heer, als ik denk aan wat U voor mij deed, 

dan kan ik U alleen maar danken. 

En als ik denk aan de pijn die U leed, 

dan kan ik U alleen maar danken, (3x) o, Heer. 

 
- Overdenking 

 

- Muzikaal moment  
     
- Gebed 
 

- Gedicht: Heer – Johan Klein 
 
 

 



- Samenzang: Liedboek voor de Kerken 460: 1, 3 en 5  

 
1 Loof de Koning, heel mijn wezen, gij bestaat in zijn geduld, 

   want uw leven is genezen en vergeven is uw schuld. 

   Loof de Koning, loof de Koning, tot gij Hem ontmoeten zult. 

 
3 Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons, Hij kent onze broze kracht. 

   Hij bewaart ons, Hij ontzet ons van de boze en zijn macht. 

   Looft uw Heiland, looft uw Heiland, die het licht is in de nacht. 

 
5 Engelen, zingt ja en amen met de Koning oog in oog! 

   Zon en maan, buigt u tezamen en gij sterren hemelhoog! 

   Looft uw Schepper, looft uw Schepper, looft Hem, die het al  

   bewoog! 
 

  

 

 

-    We verlaten in stilte de kerkzaal     - 
 

 

 

 
 

 

 

 
    * * * 

 
WIJ WENSEN U EN JOU GEZEGENDE PAASDAGEN 

 
U en jij worden van harte uitgenodigd voor de kerkdiensten 
 

1e Paasdag 
Bethelkerk, 9.30 uur ds. Kees den Hertog en ds. Bart Visser             

17.00 uur ds. Kees den Hertog   
   

Morgenster, 9.30 uur ds. Peter Colijn 
                 16.30 uur ds. Roel Prins 

 
2e Paasdag        

        Grote of Jacobijnerkerk, 10.00 uur paaszangdienst





 


