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Protestantse Gemeente Den Haag MARANATHAKERK 



In stilte komen we de kerkzaal binnen. 

 

Uit het boek van de profeet JESAJA:   52:13 - 53:7  

 

52 13 Ja, mijn dienaar zal slagen,  

hij zal groots zijn, hoog verheven in aanzien.  

14 Zoals hij velen deed huiveren  

– zo gruwelijk, zo onmenselijk was zijn aanblik,  

zijn uiterlijk had niets meer van een mens –,  

15 zo zal hij veel volken opschrikken,  

en koningen zullen sprakeloos staan.  

En zij aan wie niets was verteld, zullen zien,  

zij die niets hadden gehoord, zullen begrijpen.  

 

53 1 Wie kan geloven wat wij hebben gehoord?  

Aan wie is de macht van de HEER geopenbaard?  

2 Als een loot schoot hij op onder Gods ogen,  

als een wortel die uitloopt in dorre grond.  

Onopvallend was zijn uiterlijk,  

hij miste iedere schoonheid,  

zijn aanblik kon ons niet bekoren.  

3 Hij werd veracht, door mensen gemeden,  

hij was een man die het lijden kende  

en met ziekte vertrouwd was,  

een man die zijn gelaat voor ons verborg,  

veracht, door ons verguisd en geminacht.  

4 Maar hij was het die onze ziekten droeg,  

die ons lijden op zich nam.  

Wij echter zagen hem als een verstoteling,  

door God geslagen en vernederd.  

5 Om onze zonden werd hij doorboord,  

om onze wandaden gebroken.  

Voor ons welzijn werd hij getuchtigd,  

zijn striemen brachten ons genezing.  

6 Wij dwaalden rond als schapen,  

ieder zocht zijn eigen weg;  

maar de wandaden van ons allen  

liet de HEER op hem neerkomen.  

7 Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet  

en deed zijn mond niet open.  

Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid,  

als een ooi die stil is bij haar scheerders  

deed hij zijn mond niet open.  

 

 
Wij bidden: 

 

v. Heer, onze God, 

   belet ons té vlug te spreken, 

   té snel te weten 

   als wij de woorden horen die ons verhalen 

   van het lijden en sterven van Jezus van Nazareth. 

   In Hem mogen wij herkennen 

   alle leed, dat mensen moeten dragen, 

   alle pijn die wordt geleden ten dode toe. 

   In Hem is getekend 

   een wereld in nood, in ondergang, 

   falend in eigen zonde. 



v. O God, keer U om naar ons toe 

a. EN DOE ONS WEER LEVEN MET HART EN ZIEL 

v. Laat ons, oh Heer, Uw liefde zien 

a. EN GEEF ONS UW HEIL 

v. O Heer, hoor ons gebed 

a. EN LAAT ONS GEROEP TOT U KOMEN 

 

v. Heer, onze God, 

   met eerbied en op hoop van zegen 

   spreken wij uit 

   de Naam van Uw zoon:  J E Z U S. 

   In Hem is alle radeloosheid weggenomen, 

   de zonde van de wereld weggedragen; 

   is de ondergang ter dood veroordeeld. 

   In de dagen van Zijn leven 

   heeft Hij onze zwakheden gedragen. 

   Hij heeft tot U gebeden 

   en Gij hebt Hem gehoord. 

   Kom ook ons te hulp; o God van  ons leven! 

 

v. Heer ontferm U 

a. HEER ONTFERM U 

v. Christus ontferm U 

a. CHRISTUS ONTFERM U 

v. Heer ontferm U over ons 

a. HEER ONTFERM U OVER ONS 

 

 

Wij zingen lied 561 

 

 

De Passie gesproken naar Johannes 17:25 - 19:16   (Naardense Bijbel) 

17 25  Vader, Rechtvaardige,  

ook al heeft de wereld u niet erkend,  

ík heb u erkend  

en zij hier hebben herkend  

dat gij mij hebt uitgezonden, 

26  en ik heb hun uw naam bekend gemaakt  

 

en zal die bekend blijven maken,  

opdat de liefde waarmee gij mij hebt liefgehad  

in hen mag wezen  

en ikzelf één met hen.  

 

18 1  Als hij dit alles heeft gezegd gaat Jezus 

met zijn leerlingen de stad uit,  

de winterbedding van de Kedron over;  

daar is een tuin  

en die gaat hij met zijn leerlingen binnen. 

2  Maar ook Judas,  

die hem heeft prijsgegeven,  

wist van die plek,  

omdat Jezus dikwijls daar  

met zijn leerlingen samenkwam. 

3  Dus neemt Judas de legereenheid mee,  

en vanuit de overpriesters en de farizeeërs  

gerechtsdienaars,  

en komt daar aan  

met fakkels, lampen en wapens. 

4  Dan weet Jezus alles al wat over hem komt;  

hij gaat naar buiten en zegt tot hen:  

wie zoekt ge? 

5  Ze zeggen tot hem: Jezus, de Nazoreeër!  

Hij zegt tot hen: ik ben dat!  

Ook Judas, die hem heeft prijsgegeven, stond 

bij hen. 

6  Met dat hij tot hen zegt ‘ik ben dat!’  

deinzen ze achteruit en vallen op de grond. 

7  Dan vraagt hij het hun wéér:  

wie zoekt ge?  

en zij zeggen: Jezus, de Nazoreeër! 



8  Jezus antwoordt: ik zei u al  

dat ik dat ben;  

dus als ge mij zoekt,  

laat hen dan heengaan! 

9  En zo wordt het woord vervuld, door hem 

gezegd:  

‘die ge mij hebt gegeven, van hen heb ik  

niemand verloren laten gaan’. 

10  Maar dan trekt Simon Petrus  

het zwaard dat hij heeft,  

treft daarmee de dienaar van de overpriester  

en slaat hem de rechter oorschelp af;  

de naam van die dienaar was Malchus. 

11  Dan zegt Jezus tot Petrus:  

steek dat zwaard in de schede,–  

want allen die een zwaard nemen  

gaan door een zwaard verloren;  

de drinkbeker die de Vader mij heeft gegeven,  

zal ik die níet drinken? 

 

12  Dan nemen de legereenheid, de overste–

over–duizend  

en de gerechtsdienaars Jezus vast, boeien hem 

13  en brengen hem eerst naar Annas,  

want die was de schoonvader van Kajafas  

die in dat jaar hogepriester was. 

14  Het is Kajafas geweest  

die de Judeeërs de raad heeft gegeven:  

het is beter  

dat één mens sterft voor de gemeenschap! 

15  Simon Petrus is,  

met een andere leerling, Jezus gevolgd;  

die andere leerling  

was een bekende van de hogepriester  

en kwam mét Jezus  

de voorhof van de hogepriester binnen, 

16  terwijl Petrus bij de poort bleef staan, 

buiten.  

Dan komt die andere leerling  

die een bekende van de hogepriester was  

naar buiten, zegt iets tegen de poortwachter  

en brengt Petrus naar binnen. 

 
17 Dan zegt het slavinnetje,  

dat poortwachter is, tot Petrus:  

ben jij niet óók een van de leerlingen  

van deze mens?  

En hij zegt: dat ben ik níet! 

18  De bedienden en de gerechtsdienaars  

die daar stonden  

hadden een houtskoolvuur gemaakt,  

omdat het koud was,  

en warmden zich;  

bij hen staat nu ook Petrus en warmt zich. 

 

19  Dan ondervraagt de hogepriester Jezus  

over zijn leerlingen en over zijn onderricht. 

20  Jezus antwoordt:  

ík heb openlijk de wereld toegesproken;  

ík heb altijd onderricht gegeven  

in een synagoge of in het heiligdom,–  

daar waar alle Judeeërs samenkomen;  

ik heb niets in het verborgene uitgesproken; 

21  waarom ondervraagt u mij?–  

vraagt u liever aan de toehoorders  

wat ik tot hen gesproken heb;  

zie, zij hier  

weten wat ik heb gezegd! 

22  Maar als hij dit zegt  

geeft één van de gerechtsdienaars  

die er naast stond  

Jezus een kaakslag, zeggend:  

antwoordt u de hogepriester zó? 

23  Jezus antwoordt hem:  

als ik iets kwaads heb uitgesproken,–  

getuig van het kwade;  

was het ter zake,  

waarom tuigt u me dan af? 

24  Dan zendt Annas hem geboeid naar  

Kajafas, de hogepriester. 

25  Simon Petrus staat daar en warmt zich.  

Dan zeggen ze tot hem:  

ben jij ook niet één van zijn leerlingen?  

Hij loochent het en zegt: dat ben ik niét! 

26  Eén van de dienaars van de hogepriester,  

die een verwant is van hem bij wie Petrus  

het oor heeft afgeslagen, zegt:  

heb ik jóu niet bij hem in de tuin gezien? 

27  Dan loochent Petrus het weer;  

onmiddellijk kraait er een haan. 

 

28  Ze brengen Jezus dan  

van Kajafas naar het rechthuis;  

het is vroeg in de morgen.  

Zelf gaan zij het rechthuis niet binnen,  

om geen onreinheid op te lopen  

voor het eten van het paasmaal. 

29  Dan komt Pilatus naar buiten,  

naar hen toe,  

en verklaart: welke beschuldiging  

brengt u in tegen deze mens? 

30  Ze antwoorden en zeggen tot hem:  

als hij niet iemand was die kwaad doet  

zouden we hem niet aan u overgeven! 

31  Dan zegt Pilatus tot hen:  

neemt ú hem mee  

en oordeelt hem volgens uw Wet!  

De Judeeërs zeggen tot hem:  

maar wij mogen niet zelf iemand ter dood 

brengen! 

32  Zo wordt vervuld  

het woord van Jezus dat hij zei  

toen hij aanduidde wat voor dood  

hij zou gaan sterven. 

33  Dan gaat Pilatus het rechthuis weer in;  

hij laat Jezus roepen en zegt tot hem:  



ú, bent u de Koning der Joden? 

34  Jezus antwoordt: zegt ú dat uit uzelf  

of hebben anderen u dat over mij gezegd? 

35  Pilatus antwoordt:  

ík ben toch geen Judeeër!–  

uw eigen volk en de overpriesters  

hebben u aan mij overgegeven;  

wát hebt u gedaan? 

36  Jezus antwoordt:  

mijn koningschap is niet van deze wereld;  

als het iets van deze wereld was,  

dat koningschap van mij,  

hadden mijn helpers ervoor gestreden  

dat ik niet aan de Judeeërs werd overgegeven,  

maar mijn koninkrijk is nu eenmaal  

niet van hier. 

37  Dan zegt Pilatus tot hem:  

u bent dus toch een koning?  

Jezus antwoordt: ú zegt het,  

dat ik een koning ben;  

ik ben hiertoe voortgebracht  

en hiertoe gekomen tot de wereld:  

dat ik zal getuigen voor wat waarachtig is;  

al wie minnaar van de waarachtigheid is  

hoort naar mijn stem! 

38  Pilatus zegt tot hem:  

wat ís waarachtigheid?  

Als hij dit gezegd heeft  

gaat hij weer naar buiten, naar de Judeeërs,  

en zegt tot hen:  

ik vind in hem geen enkele schuld; 

39  maar het is gebruikelijk bij u  

dat ik u met Pasen er één loslaat;  

wat is dan uw wens?–  

zal ik u de Koning der Joden loslaten? 

40  Dan schreeuwen zij het weer uit  

en zeggen: niet hij maar Barabbas!  

Maar Barabbas is een moordenaar.  

 

19 1  Dan dus neemt Pilatus Jezus mee  

en geselt hem. 

2  Soldaten vlechten een kroon van 

doorntakken  

en zetten die op zijn hoofd;  

ze werpen hem een purperen mantel om. 

3  Nadat ze naar hem toegekomen zijn en  

hebben gezegd ‘wees gegroet, koning der 

Joden!’  

geven ze hem kaakslagen. 

4  Pilatus komt opnieuw naar buiten  

en zegt tot hen:  

zie, ik breng hem voor u naar buiten  

opdat ge erkent  

dat ik geen schuld bij hem vind! 

5  Dan komt Jezus naar buiten;  

hij draagt de doornenkroon en de purperen 

mantel.  

Hij –Pilatus– zegt: zie, de mens! 

6  Wanneer dan de overpriesters en de 

gerechtsdienaars  

hem zo zien, zeggen ze,  

schreeuwen ze:  

kruisigen, kruisigen!  

Pilatus zegt tot hen:  

u moet hem zelf meenemen en kruisigen  

want ík vind in hem geen schuld! 

7  De Judeeërs antwoorden hem:  

wij hebben een Wet, en volgens de Wet  

moet hij sterven:  

hij doet zich voor als Zoon van God! 

8  Wanneer dan Pilatus dit woord hoort  

wordt hij nog meer bevreesd; 

9  hij gaat weer het rechthuis binnen  

en zegt tot Jezus:  

van waar bent u?  

Maar Jezus geeft hem geen antwoord. 

10  Dan zegt Pilatus tot hem:  

u spreekt niet tegen mij?– weet u niet  

weet u niet  

dat ik volmacht heb om u los te laten  

en volmacht heb om u te kruisigen? 

11  Jezus antwoordt:  

u zou geen enkele volmacht over mij hebben  

als die u niet gegeven was van bovenaf;  

daarom heeft wie mij aan u overgeeft  

de grootste zonde! 

12  Vanaf toen  

heeft Pilatus ernaar gezocht hem los te laten.  

Maar de Judeeërs schreeuwen en zeggen:  

als u hém loslaat  

bent u geen vriend van de keizer!–  

al wie zich voordoet als een koning  

spreekt zich uit tegen de keizer! 

13  Als Pilatus deze woorden hoort  

brengt hij Jezus naar buiten  

en gaat hij zitten op een verhoging  

bij een plek die Steenstraat heet,  

maar in het Hebreeuws: Gabbata,–  heuveltje. 

14  Het was de voorbereiding voor het 

paasmaal,  

ongeveer het zesde uur is het geweest.  

Hij zegt tot de Judeeërs:  

zie, uw koning! 

15  Maar dan schreeuwen zij:  

hef hem op, steek hem in de hoogte,  

kruisig hem!  

Pilatus zegt tot hen:  

moet ik uw koning kruisigen?  

De overpriesters antwoorden:  

we hebben geen koning  

buiten de keizer! 

16  Dan geeft hij hem aan hen over  

om te worden gekruisigd. 

 

 



Wij zingen lied 576b: 1 t/m 5 

 

De Passie gesproken naar Johannes 19: 17 - 30  

17  Dus nemen ze Jezus mee.  

Zijn eigen kruisbalk dragend  

gaat hij de stadspoort uit naar  

de zogeheten Plaats van de Schedel  

die in het Hebreeuws Golgota heet. 

18  Daar kruisigen ze hem  

en mét hem twee anderen,  

aan de ene en de andere kant,  

met Jezus in het midden. 

19  Pilatus schrijft ook een bord met  

opschrift erop  

en zet dat op het kruis;  

er heeft geschreven gestaan:  

Jezus de Nazoreeër,  

de koning der Judeeërs! 

20  Velen der Judeeërs lezen dan dat 

opschrift,–  

omdat hij dicht bij de stad was,  

de plaats waar Jezus werd gekruisigd.  

Het is geschreven geweest in het Hebreeuws, 

Romeins en Helleens. 

21  Toen hebben de overpriesters der Judeeërs 

gezegd:  

schrijft u toch niet ‘de koning der Judeeërs’  

maar dat hij zégt  

‘ik ben de koning der Judeeërs’! 

22  Pilatus antwoordt:  

wat ik geschreven heb, héb ik geschreven! 

23  Dan nemen de soldaten,  

wanneer ze Jezus kruisigen,  

zijn kleren,  

en maken er vier delen van,  

voor elke soldaat een deel,–  

ook het onderkleed nemen ze.  

Maar het is een naadloos onderkleed geweest,  

van bovenaf als één geheel geweven. 

24  Dan zeggen ze tot elkaar:  

laten we dat niet scheuren  

maar erom loten van wie het zijn zal!–  

zodat het Schriftwoord in vervulling gaat:  

‘onder elkaar verdelen zij mijn kleren,  

werpen over mijn gewaad het lot!’.  

Dát doen dus de soldaten; 

 

25  maar bij het kruis van Jezus hebben 

gestaan:  

zijn moeder en de zuster van zijn moeder,  

Maria,–  die van Klopas,  

en Maria Magdalena. 

 

26  Als dan Jezus zijn moeder aanziet  

en bij haar staande  

de leerling die hij het meest liefheeft,  

zegt hij tot zijn moeder:  

vrouwe, zie: uw zoon! 

27  Vervolgens zegt hij tot de leerling:  

zie: je moeder!–  

en vanaf dat uur neemt de leerling haar  

bij zich. 

28  Hierna zegt Jezus  

wetend dat weldra alles is voleindigd:  

ik heb dorst!–  

en zo wordt het Schriftwoord voleindigd:  

‘ik heb dorst!’. 

29  Er staat daar een kruik vol azijn;  

dan steken ze een spons vol van die azijn  

op een hysopstengel  

en brengen die naar zijn mond. 

30  Wanneer Jezus dan de azijn genomen heeft  

zegt hij: het is voleindigd!  

Hij neigt het hoofd  

en geeft de geest. 

 

 

De kaarsen worden gedoofd 

 

  STILTE 

 

 

Wij zingen  lied 592 

 

 

 

 



Het Beklag van God    (allen gaan staan) 

 

Mijn volk, wat heb Ik jou gedaan 

of waarmee heb Ik je bedroefd? 

 

Mijn geest heeft jou de adem ingeblazen 

om te leven in een goede schepping! 

Maar het werk van Mijn handen 

sla je in de wind 

en alles dreigt in rook op te gaan! 

 

a. HEER, HEILIGE GOD 

    VERANDER ONS EN REINIG ONZE HARTEN! 

 

Mijn volk, ...... 

 

Mijn wil heeft jou bevrijd uit harde handen 

en je gered uit de macht van tyrannen! 

Maar jij bent zelf onderdrukker geworden, 

je wilt heerschappij voeren over slaven 

en regeert door terreur! 

 

a. HEER, ….. 

 

Mijn volk, wat heb Ik jou gedaan 

of waarmee heb Ik je bedroefd? 

 

Mijn woord heb Ik jou gegeven 

als een weg om te gaan tot elkaar. 

Maar jouw antwoord geeft telkens een leer, 

die mensen knecht 

en scheiding aanbrengt tussen goeden en kwaden! 

 

a. HEER, …… 

 

Mijn volk, ...... 

 

Mijn daden zijn enkel gerechtigheid 

om jou rechtop en oprecht te laten leven. 

Maar voor jou telt enkel het recht van de sterkste, 

het onrecht zal je een zorg zijn 

zolang het jou zelf maar niet treft! 

 

a. HEER, ...... 

 

Mijn volk, ...... 

 

Mijn belofte is vrede op aarde 

voor een ieder waar ook ter wereld. 



Jij droomt enkel tot in de hoogste hemel 

en bent al te tevreden 

als er hier maar geen oorlog is! 

 

a. HEER, HEILIGE GOD 

    VERANDER ONS EN REINIG ONZE HARTEN! 

 

Mijn volk, wat heb Ik jou gedaan 

of waarmee heb Ik je bedroefd? 

 

Ik heb jou een vruchtbare akker gegeven, 

een land vol overvloed. 

Maar jij rekent in mijn en dijn, 

armen tellen niet mee 

en zo is honger de menselijkste dood! 

 

a. HEER, ...... 

 

Mijn volk, …… 

 

Ik deed het water stromen, 

rivieren vol zo helder als glas. 

Maar ook de zeeën en zelfs de regen 

verschonen niet langer het vuil 

van jouw troebele leefwijze! 

 

a. HEER, ...... 

 

Mijn volk, …… 

 

Ik gaf je de lucht om op adem te komen, 

een hemel vol licht om te schijnen op tijd. 

Maar jij verpest alles, 

dag in dag uit vul je de ruimte 

en verduister je de toekomst! 

 

a. HEER, …… 

 

Mijn volk, ...... 

 

Ik zond jou Mijn eigen zoon, 

vleesgeworden woord van Mijn naam. 

Maar namens jou wordt Hij afgewezen,  

uitgestoten, 

telkens opnieuw gekruisigd, 

waar mensen geen deel van leven hebben! 

 

a. HEER, ...... 

 



Mijn volk,  

 

Wat moet Ik nog meer doen, 

dat Ik niet gedaan heb? 

Waarom laat jij dit alles toe? 

Ik heb jou toch de vrijheid gegeven 

om tot zegen te zijn! 

Open je mond en antwoordt Mij! 

 

Antwoord op de melodie van psalm 128: 

 

 Wie zal voor God verschijnen, wie gaat er voor ons uit? 

 Wie raakt aan Gods geheimen in alle eenzaamheid? 

 Het is de hogepriester die alles voor ons doet. 

 't Is onze Here Christus, Hij reinigt ons met bloed. 

 

 O Josua - Messias, Gij zoon van Abraham 

 die als een hogepriester voor ons ter aarde kwam! 

 Tot in de tabernakel van ontoegankelijk Licht 

 zijt Gij voor God genaderd, en ziet zijn aangezicht! 

 

 De tempel is gereinigd, de voorhang is gescheurd, 

 wij hebben ons verenigd met al wat is gebeurd. 

 Uw licht en waarheid beide zendt Gij ons tegemoet, 

 en zo maakt deze vrijdag ons hele leven goed.   (W. Barnard) 

 

In stilte verlaten wij de kerkzaal. Uitgangscollecte  
 

NB. In de hal kunt u zich nu nog opgeven voor het Paasontbijt om 08.00 uur op zondag 17 april. 

 

 
 

Voorganger: ds. IJjo Akkerman 

Ouderling: Carolien Gijsbers 

Organist: Bert van Stam 

Koster : Marian van Duijvenvoorde 

 

 
 
PASEN              - 06.00 uur: PAASWAKE met een Dienst van 

                            Schrift, Doopgedachtenis en Tafel. 

                                                      Voorganger: ds. IJjo Akkerman. 

 

       - 08.00 uur: PAASONTBIJT 

 

         - 10.30 uur: PAASVIERING met een Dienst van de 

                 Schrift.  

                           Voorganger: ds. Ad Alblas uit Leiden 
 


