
 

 

 

STILTEMOMENT 3 

 

1. Welkom  

In Getsemané werd Hij gebonden, opdat Hij ons zou ontbinden. Daarna heeft Hij onnoemelijk veel 

smaad geleden, opdat wij nooit meer te schande zouden worden.  (Avondmaalsformulier) 

 

2. Gebed 

 

3. Zingen 

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!’ 

 

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. 

 

Ja, ik dank U voor Uw genade, o Heer... (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. 

 

Ja, ik dank U voor Uw genade, o Heer... (refrein) 

 

 

 

DE WEG NAAR HET PARADIJS 
WOENSDAG 8 APRIL 



4. Bijbellezing - Johannes 19:16-18 

16 Toen leverde hij Hem dan aan hen over om gekruisigd te worden. En zij namen Jezus mee en 

leidden Hem weg. 

De kruisiging 

17 En terwijl Hij Zijn kruis droeg, ging Hij de stad uit naar de plaats die Schedelplaats genoemd 

wordt en in het Hebreeuws Golgotha. 

18 Daar kruisigden zij Hem en met Hem twee anderen, aan elke kant één, en Jezus in het midden. 

 

5. Overdenking: De weg naar het Paradijs 

 

6. Stiltemoment 

 

7. Muzikaal intermezzo - 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. 

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. 

Geef Mij hoop… 

 

Heel alleen in de hof, 

Zo alleen gaat de Heer. 

Om te sterven aan het kruis, 

Hij bidt nog een keer: 

Geef Mij hoop… 

 

8. Gebed 

 

9. Luisterlied - Ik zie het kruis 

Ik zie het kruis van mijn Verlosser. 

Ik zie het kruis waaraan Hij stierf. 

Daar aan het kruis droeg Hij mijn zonden. 

Stierf Hij mijn dood, kocht Hij mijn ziel. 

 

Ik zie het kruis van mijn Bevrijder. 

Ik zie het kruis van Golgotha. 

Die diepe pijn, de weg van lijden. 

Die weg is Hij voor mij gegaan. 

 

Halleluja! Ik prijs U, Jezus. 

Ontvang mijn lof, ontvang mijn liefde. 

Halleluja, ik geef mijn leven. 

U heeft mijn hart, U heeft mijn ziel. 



 

Ik zie de dag van overwinning. 

Ik zie de kracht van Adonai. 

De dood is toen voorgoed verslagen. 

Toen Jezus sprak: het is volbracht! 

 

Ik zie het graf van de Messias. 

Daar in dat graf is Hij gegaan. 

Maar zie: dat graf is nu verlaten. 

De Mensenzoon is opgestaan! 

 

10. Zingen - Psalm 22:1 

Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij, 

En redt mij niet, terwijl ik zwoeg en strij', 

En brullend klaag in d' angsten die ik lij', 

Dus fel geslagen? 

't Zij ik, mijn God, bij dag moog' bitter klagen, 

Gij antwoordt niet; 't Zij ik des nachts moog' kermen. 

Ik heb geen rust, ook vind ik geen ontfermen 

In mijn verdriet. 

 

11. Afsluiting  

Zo staat er geschreven en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. 

En in Zijn Naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te 

beginnen bij Jeruzalem. (Lukas 24: 46-47) 

 


