
545 Jezus, Heer.  
 
Welkom & gebed 
 
509 Zo lief had God de vader ons 
 
Numeri 21: 4 ¶  Toen trokken zij van de berg Hor in de richting 
van de Schelfzee. Ze moesten namelijk om het land van 
Edom heen trekken, maar onderweg kon de ziel van het volk 
het niet langer verdragen. 
5  Het volk sprak tot God en tot Mozes: Waarom hebt u ons uit 
Egypte laten vertrekken om te sterven in de woestijn? Want 
hier is geen brood, ook geen water, en onze ziel heeft een 
afkeer van dit waardeloze brood. 
6  Toen zond de HEERE gifslangen onder het volk; die beten 
het volk, en er stierf veel volk uit Israël. 
7  En het volk kwam naar Mozes toe. Zij zeiden: Wij hebben 
gezondigd, want wij hebben tegen de HEERE en tegen u 
gesproken. Bid tot de HEERE dat Hij de slangen van ons 
wegneemt. Toen bad Mozes voor het volk. 
8  En de HEERE zei tegen Mozes: Maak u een gifslang en zet 
hem op een staak. Het zal gebeuren dat ieder die gebeten is, 
in leven zal blijven, als hij daarnaar kijkt. 
9  Toen maakte Mozes een koperen slang en zette hem op de 
staak. En het gebeurde als de slang iemand beet dat hij naar 
de koperen slang keek en in leven bleef. 
 
506 Ik zing van het Lam 
 
Johannes 3: 14  En zoals Mozes de slang in de woestijn 
verhoogd heeft, zo moet de Zoon des mensen verhoogd 
worden, 

15  opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar 
eeuwig leven heeft. 
16  Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn 
eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem 
gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 
 
Avondmaalsviering & dankzegging 
 
480 U stierf voor mij, Mijn Jezus 
 
Lukas 23: 33  Toen zij op de plaats kwamen die Schedel 
genoemd werd, kruisigden ze Hem daar, met de misdadigers, 
de één aan de rechter- en de ander aan de linker zijde. 
34  En Jezus zei: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet 
wat zij doen. En ze verdeelden Zijn kleren en wierpen het lot. 
35  En het volk stond toe te kijken. En met hen beschimpten 
ook hun leiders Hem. Zij zeiden: Anderen heeft Hij verlost, laat 
Hij nu Zichzelf verlossen als Hij de Christus is, de 
Uitverkorene van God. 36  En ook de soldaten kwamen Hem 
bespotten en brachten Hem zure wijn. 37  En zij zeiden: Als U 
de Koning van de Joden bent, verlos dan Uzelf. 
38  En er was ook een opschrift boven Hem geschreven in 
Griekse, Romeinse en Hebreeuwse letters: DIT IS DE 
KONING VAN DE JODEN. 
39  En een van de misdadigers die daar hingen, lasterde Hem 
en zei: Als U de Christus bent, verlos dan Uzelf en ons. 
40  Maar de andere antwoordde en bestrafte hem: Vreest 
zelfs u God niet, nu u hetzelfde vonnis ondergaat? 
41  En wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf 
overeenkomstig wat wij gedaan hebben, maar Deze heeft 
niets onbehoorlijks gedaan. 

Hartelijk welkom! 



42  En hij zei tegen Jezus: Heere, denk aan mij, als U in Uw 
Koninkrijk gekomen bent. 43  En Jezus zei tegen hem: 
Voorwaar, zeg Ik u, heden zult u met Mij in het paradijs zijn. 
44 En het was ongeveer het zesde uur en er kwam duisternis 
over heel de aarde tot het negende uur toe. 
45  En de zon werd verduisterd en het voorhangsel van de 
tempel scheurde midden door. 
46  En Jezus riep met luide stem en zei: Vader, in Uw handen 
beveel Ik Mijn geest. En toen Hij dat gezegd had, gaf Hij de 
geest. 47  Toen de hoofdman over honderd zag wat er 
gebeurd was, verheerlijkte hij God en zei: Werkelijk, deze 
Mens was rechtvaardig. 
48  En al de menigten die samengekomen waren om dit te 
zien, zagen wat er gebeurd was en keerden terug, terwijl ze 
zich op de borst sloegen. 49  En al Zijn bekenden stonden op 
een afstand, ook de vrouwen die Hem samen gevolgd waren 
van Galilea, en zagen dit aan. 
 
Stilte, verootmoediging  
 
446 Wilt u van zonde en schuld zijn verlost? 
 
Overdenking  
 
347 Ik geloof in God de Vader 
 
Voorbede 
 
Zegen 
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