
Orde van dienst 
 

voor de bijeenkomst in de Stille Week 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
op donderdag 13 april 2017 
in de St.-Janskerk te Gouda 

 
Aanvang: 19.30 uur 

 
 

Weekthema: 
Zie… wat Jezus deed voor mij! 

 
Thema van deze avond: 
Een kroon van dorens! 

 
 

Voorganger: ds. Gerrit Vreugdenhil 
Organist: Christiaan Ingelse 

 
 
 
 

Orgelspel (we komen in stilte binnen) 
Zingen: Psalm 62: 1 (NPB) 
 

1. Bij God vind ik de diepste rust. 
Stil word ik mij ervan bewust 
dat Hij mij redt en mij zal sparen.  
Hij is de rots van mijn bestaan 
de burcht waar ik naartoe kan gaan. 
Voor vallen zal Hij mij bewaren. 

 
Stil gebed 
Bemoediging en groet 
Openingstekst: Galaten 3: 13-14 
 
Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een 
vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een 
hout hangt, opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen 
zou komen, en opdat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen door 
het geloof. 
 
Zingen: Psalm 62: 2, 3 (NPB) 
 

2. Hoelang nog stormt de vijand aan 
om mijn bestaan aan puin te slaan, 
om eensgezind mijn dood te zoeken? 
Wat ze bedenken is slechts kwaad; 
hun al te vriendelijk gepraat 
verbergt dat ze mij stil vervloeken. 
 
3. Vind rust bij God, mijn hart, wees stil! 
Van Hem verwacht ik heil, ik wil 
vertrouwen dat Hij mij zal sparen.  
Hij is de rots van mijn bestaan 
de burcht waar ik naartoe kan gaan. 
Voor vallen zal Hij mij bewaren. 

 
Gebed 
Schriftlezing: Genesis 3: 17-19 en Mattheüs 27: 27-32 
Zingen: Psalm 22: 4, 8  
 

4. Al wie mij ziet, bespot mij, boos te moe. 
Men schudt het hoofd, men steekt de lip mij toe, 
daar ik 't gebed tot God vertrouwend doe, 
moet ik nog horen: 
"dat God, op Wien hij steunt, hem gunstig' oren 

 



verleen', hem redd'; 
dat die nu hulp doe komen 
en hem, in wien Hij heeft Zijn lust genomen, 
in ruimte zet'." 

 
8. Mijn kracht is, als een scherf, van sap beroofd. 
Mijn tong kleeft in mijn mond, door dorst gekloofd. 
Gij zult eerlang mij, door den dood, het hoofd 
in 't stof doen bukken. 
Want van rondom zie 'k honden samenrukken; 
een muitgespan 
heeft mij ter prooi verkoren, 
mijn handen en mijn voeten doen doorboren, 
zo fel het kan. 

 
Overdenking: Een kroon van dorens!  
Stilte 
Zingen: lied 140 (ELB) 
 

1. Kroon Hem met gouden Kroon, 
het Lam op zijne troon 
Hoor, hoe het hemels loflied al 
verwint in heerlijk schoon. 
Ontwaak, mijn ziel en zing 
van Hem, die voor u stierf. 
En prijs Hem in all’ eeuwigheên, 
die ’t heil voor u verwierf. 
 
2. Kroon Hem, der liefde Heer! 
Aanschouw Hem, hoe Hij leed; 
Zij wonden tonen ’t gans heelal 
wat Hij voor ’t mensdom deed. 
De eng’len om Gods troon, 
all’ overheid en macht, 
zij buigen dienend zich ter neer 
voor zulke wond’re pracht. 
 
3. Kroon Hem, de Vredevorst! 
wiens macht eens heersen zal 
van pool tot pool, van zee tot zee; 
’t klinke over berg en dal. 
Als alles voor Hem buigt 
en vrede heerst alom, 
wordt d’ aarde weer een paradijs. 
Kom, Here Jezus, kom! 

 

Inzameling van de gaven 
Lezen van het Avondmaalsformulier 
 
Zingen: Gezang 189: 1, 2, 4 (LvdK) 
 

1. 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? 
 
2. 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. 
 
4. Mijn Verlosser hangt aan 't kruis! 
'k Heb mij, Heer, voor dood en leven 
U gegeven. 
Laat mij dan in vreugd en pijn 
met U in gemeenschap zijn. 

 
Avondmaalsviering 
Dankgebed en Onze Vader 
 
Zingen: Psalm 103: 1, 2 

 
1. Loof, loof den HEER', mijn ziel, met alle krachten; 
verhef Zijn Naam, zo groot, zo heilig t' achten; 
och, of nu al wat in mij is, Hem preez'! 
Loof, loof mijn ziel, den Hoorder der gebeden; 
vergeet nooit een van Zijn weldadigheden; 
vergeet ze niet; 't is God, die z' u bewees. 
 
2. Loof Hem, die u, al wat gij hebt misdreven, 
hoeveel het zij, genadig wil vergeven, 
uw krankheen kent en liefderijk geneest; 
Die van 't verderf uw leven wil verschonen, 
met goedheid en barmhartigheen u kronen; 
Die in den nood uw redder is geweest. 

 
Zegen 
 
In stilte verlaten we de kerk 


