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Thema: ‘Ik geloof…’ 
  



  



Ik geloof… 
in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der 

aarde. 
En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onzen Heere; 

Die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd 
Maria; 

Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en 
begraven, nedergedaald ter helle; 

ten derden dage wederom opgestaan van de doden; 
opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen 

Vaders; 
vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. 

Ik geloof in den Heiligen Geest. 
Ik geloof een heilige, algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap 

der heiligen; 
vergeving der zonden; 

wederopstanding des vleses; 
en een eeuwig leven. 

 

 
 
 
Aanvang: 13.15 uur 
Organist: Dhr. A.J. Hobo 
Muzikaal intermezzo: 
Blokfluit:  Willemijn Heijboer, Anneco Verschoor, Maria Bil 

Guirao, Camille van der Zwan, Aron van Heteren 
Dwarsfluit:  Laura van der Zwan 
Gitaar:  Mattijn ’t Lam, Martijn Aangeenbrug, Jaron 

Balkenende 
Harp:   Lisa de Jong 
Trompet:   Aron Neele en Boaz den Breejen 
Cello:   Martha Brouwer 
Orgel: Daniël Buurman en Thijs Hobo 
Piano: Julian den Breejen en Willy Verboom, 



Samenzang (trompet door Boaz en Aron) – Psalm 118:12 en 14 
 
12) Dit is de dag, de roem der dagen, 

Dien Isrels God geheiligd heeft; 

Laat ons verheugd, van zorg ontslagen, 

Hem roemen, die ons blijdschap geeft. 
Och HEER', geef thans Uw zegeningen; 

Och HEER', geef heil op dezen dag; 

Och, dat men op deez' eerstelingen 

Een rijken oogst van voorspoed zag 
 

14) Gij zijt mijn God, U zal ik loven, 
Verhogen Uwe majesteit; 
Mijn God, niets gaat Uw roem te boven; 
U prijz' ik tot in eeuwigheid. 
Laat ieder 's HEEREN goedheid loven, 
Want goed is d' Oppermajesteit; 
Zijn goedheid gaat het al te boven; 
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid! 
 
Opening 
 
Deel 1 

Ik geloof in (…) Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze 
Heere, Die (…) geleden heeft onder Pontius Pilatus. 
 
Groep 6a 
Schriftlezing - Mattheüs 27:27-31 
27) Toen namen de krijgsknechten des stadhouders Jezus met zich in 
het rechthuis, en vergaderden over Hem de ganse bende. 
28) En als zij Hem ontkleed hadden, deden zij Hem een purperen 
mantel om;  



29) En een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten die op 
Zijn hoofd, en een rietstok in Zijn rechterhand; en vallende op hun 
knieën voor Hem, bespotten zij Hem, zeggende: Wees gegroet, Gij 
Koning der Joden! 
30) En op Hem gespogen hebbende, namen zij den rietstok en 
sloegen op Zijn hoofd. 
31) En toen zij Hem bespot hadden, deden zij Hem den mantel af, en 
deden Hem Zijn klederen aan, en leidden Hem heen om te kruisigen. 

 
Groep 7b/8b 
Zingen - Is dat, is dat mijn Koning: 1 en 2 
1) Is dat, is dat mijn Koning, 
dat aller vaad'ren wens, 
is dat, is dat Zijn kroning? 
Zie, zie, aanschouw de mens! 
Moet Hij dat spotkleed dragen, 
dat riet, die doornenkroon, 
lijdt Hij die spot, die slagen, 
Hij, God, uw eigen Zoon?  
 
2) Ja, ik kost Hem die slagen, 
die smarten en die hoon; 
ik doe dat kleed Hem dragen, 
dat riet, die doornenkroon; 
ik sloeg Hem al die wonden, 
voor mij moet Hij daar staan; 
ik deed door mijne zonden, 
Hem al die jamm'ren aan.  
 
  



Samenzang - Is dat, is dat mijn Koning: 3 
3) O Jezus, Man van smarten, 
Gij aller vaad'ren wens, 
herinner aller harten 
't aandoenlijk: "Zie den mens!" 
Laat mij toch nooit vergeten 
die kroon, dat kleed, dat riet! 
Dit trooste mijn geweten: 
't is al voor mij geschied! 
 
Groep 4a 
Zingen - Leer mij o Heer’, Uw lijden recht betrachten: 1 en 2 
1) Leer mij, o Heer’, Uw lijden recht betrachten, 
in deze zee verzinken mijn gedachten, 
o liefde die, om zondaars te bevrijden, 
zo zwaar moest lijden. 

 
2) ’k Zie U, God zelf, in eeuwigheid geprezen, 
tot in de dood als mens gehoorzaam wezen, 
in onze plaats gemarteld en geslagen, 
de zonde dragen. 
 

Deel 2 
Ik geloof in (…) Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze 
Heere, Die (…) gekruisigd is. 
 
Muzikaal intermezzo (piano door Julian) – Zie hoe Jezus daar loopt 
in Jeruzalem 
 
Groep 3b/4b 
Schriftlezing - Johannes 19:17-18 
17) En Hij, dragende Zijn kruis, ging uit naar de plaats, genaamd 
Hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt 
Golgotha; 



18) Alwaar zij Hem kruisten, en met Hem twee anderen, aan elke 
zijde een, en Jezus in het midden. 
 
Muzikaal Intermezzo – Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis 
 
Muzikaal Intermezzo – De zeven kruiswoorden 
 
Groep 5 
Zingen (orgel door Thijs) - De zeven kruiswoorden: 1  
Als men Jezus’ heil’ge handen 
aan d'onheilgen kruispaal sloeg, 
Was het heerlijk om t’ aanschouwen 
hoe Hij smaad en smart verdroeg; 
Bij het klinken van den hamer, 
die Hem hand en voet deed bloên, 
Bad Hij: Vader! o vergeef 't hun 
die niet weten wat zij doen. 
 
Samenzang - Psalm 40:4 
Brandofferen, noch offer voor de schuld, 
Voldeden aan Uw eis, noch eer. 

Toen zeid' ik: "Zie, ik kom, o HEER'; 

De rol des boeks is met Mijn naam vervuld. 

Mijn ziel, U opgedragen, 
Wil U alleen behagen; 

Mijn liefd' en ijver brandt: 

Ik draag Uw heil'ge wet, 

Die Gij den sterv'ling zet, 
In 't binnenst' ingewand." 
 
  



Groep 3b/4b  
Zingen - Lam Gods dat zo onschuldig: 1 
1) Lam Gods, dat zo onschuldig, 
zo moedig en geduldig, 
aan 't schand'lijk kruishout lijdt, 
verdienen niet mijn zonden 
die striemen en die wonden? 
Ja 'k weet, dat Gij onschuldig zijt!  

 
Deel 3 
Ik geloof in (…) Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze 
Heere, Die (…) gestorven is. 
 
Groep 6a en 6b 
Zingen - Lam Gods dat zo onschuldig: 2 en 3 
2) Niet Gij, nee ik moest sterven 
en 's Vaders liefde derven 
in eindeloze pijn! 
Toen sloeg G' op mij Uw ogen 
in godd'lijk mededogen, 
en wilde mijn Verlosser zijn. 

 
3) O Godslam, nooit volprezen, 
Leer mij de zonde vrezen 
Waarvoor Gij stierft aan ’t kruis! 
Deel mij Uw zaal’gen vrede, 
Ja, deel m’ Uw hemel mede 
En leid mij eens in ’t Vaderhuis. 

 
Groep 6b  
Schriftlezing - Johannes 19: 28-30 
28) Hierna Jezus, wetende, dat nu alles volbracht was, opdat de 
Schrift zou vervuld worden, zeide: Mij dorst. 
29) Daar stond dan een vat vol ediks, en zij vulden een spons met 
edik, en omlegden ze met hysop, en brachten ze aan Zijn mond. 



30) Toen Jezus dan den edik genomen had, zeide Hij: Het is 
volbracht! En het hoofd buigende, gaf den geest. 
 
Groep 7a   
Zingen - Jezus leven van mijn leven: 1 en 2     
1) Jezus, leven van mijn leven, 
Jezus, dood van mijne dood, 
die voor mij U hebt gegeven, 
in de bangste zielennood, 
opdat ik niet hoop'loos sterven, 
maar Uw heerlijkheid zou erven, 
duizend, duizend maal, o Heer', 
zij U daarvoor dank en eer! 
 
2) Gij, o Jezus, hebt gedragen 
lasteringen, spot en hoon, 
zijt gebonden en geslagen, 
Gij, des Vaders eigen Zoon, 
om van schuld en eeuwig lijden 
mij, verloor'ne, te bevrijden, 
duizend, duizend maal, o Heer', 
zij u daarvoor dank en eer! 
 
Samenzang - Jezus leven van mijn leven: 4 
4) Dank, mijn Heiland, voor Uw lijden, 
voor Uw bitt're bange nood, 
voor Uw heilig, biddend strijden, 
voor Uw trouw tot in de dood, 
voor de wonden, U geslagen, 
voor het kruis, door U gedragen; 
duizend, duizend maal, o Heer', 
zij U daarvoor dank en eer! 
 
  



Deel 4 
Ik geloof in (…) Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze 
Heere, Die (…) begraven is. 
 
Groep 7a 
Schriftlezing - Matthéüs 27: 57-61 
57) En als het avond geworden was, kwam een rijk man van 
Arimathéa, met name Jozef, die ook zelf een discipel van Jezus was. 
58) Deze kwam tot Pilatus, en begeerde het lichaam van Jezus. Toen 
beval Pilatus, dat hem het lichaam gegeven zou worden. 
59) En Jozef, het lichaam nemende, wond hetzelve in een zuiver fijn 
lijnwaad. 
60) En legde dat in zijn nieuw graf, hetwelk hij in een steenrots 
uitgehouwen had; en een groten steen tegen de deur des grafs 
gewenteld hebbende, ging hij weg. 
61) En aldaar was Maria Magdalena, en de andere Maria, zittende 
tegenover het graf. 
 
Groep 5a 
Declamatie - Jozef van Arimathéa  
Jozef van Arimathéa 
Klopte bij Pilatus aan  
Mag ik het lichaam van Jezus?  
Dat wil ik begraven gaan 
Pilatus vond het goed 
En Jozef is gegaan 
En daar op Golgotha  
Kwam ook Nicodémus eraan 
 
Eerbiedig hebben ze het lichaam  
van het kruis genomen 
Zij wonden het in fijn lijnwaad 
Ook de vrouwen zijn gekomen 
Met ere hebben zij de Heere Jezus begraven  
In een nieuw graf werd Hij gelegd 
Na drie dagen is Hij opgestaan 
Zoals Hij had voorzegd 



 
Groep 7b/8b 
Heidelbergse Catechismus - Vraag en antwoord 41 
Waarom is Hij begraven geworden? 
Omdat daarmede te betuigen, dat Hij waarachtiglijk gestorven was. 
 
Deel 5 
Ik geloof in (…) Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze 
Heere, Die (…) is nedergedaald ter helle. 
 
Groep 8a 
Zingen - Psalter n.a.v. Psalm 22: 1 en 2  
1) My God, My God, I cry to Thee; 
O why hast Thou forsaken Me? 
Afar from Me, Thou dost not heed, 
Though day and night for help I plead. 
 
2) O Lord, afar no longer stay; 
O Thou My helper, haste, I pray; 
From death and evil set Me free; 
I live, for Thou didst answer Me. 
 
Groep 7b/8b 
Heidelbergse Catechismus - Vraag en antwoord 44 
Waarom volgt daar: Nedergedaald ter helle? 
Opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij en mij ganselijk 
vertrooste, dat mijn Heere Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke 
benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling, in welke Hij 
in zijn ganse lijden, gezonken was, mij van de helse benauwdheid en 
pijn verlost heeft. 
 
  



Samenzang - Psalm 116: 2 en 3 
Ik lag gekneld in banden van den dood, 

Daar d' angst der hel mij allen troost deed missen; 

Ik was benauwd, omringd door droefenissen; 

Maar riep den HEER' dus aan in al mijn nood: 
 

"Och HEER', och, wierd mijn ziel door U gered!" 

Toen hoorde God; Hij is mijn liefde waardig; 

De HEER is groot, genadig en rechtvaardig, 
En onze God ontfermt zich op 't gebed.  
 
Deel 6 
Ik geloof in (…) Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze 
Heere, Die (…) ten derden dage wederom opgestaan is van 
de doden. 
 
Muzikaal Intermezzo (piano door Willy) – Psalm 100 
 
Groep 8a 
Schriftlezing - Lukas 24: 1-6  
1) En op den eersten dag der week, zeer vroeg in den morgenstond, 
gingen zij naar het graf, dragende de specerijen, die zij bereid 
hadden, en sommigen met haar. 
2) En zij vonden den steen afgewenteld van het graf. 
3) En ingegaan zijnde, vonden zij het lichaam van den Heere Jezus 
niet. 
4) En het geschiedde, als zij daarover twijfelmoedig waren, zie, twee 
mannen stonden bij haar in blinkende klederen. 
5) En als zij zeer bevreesd werden, en het aangezicht naar de aarde 
neigden, zeiden zij tot haar: Wat zoekt gij den Levende bij de doden? 
6) Hij is hier niet, maar Hij is opgestaan. Gedenkt, hoe Hij tot u 
gesproken heeft, als Hij nog in Galilea was. 
 
  



Groep 1 en 2 
Zingen - De Heer’ is waarlijk opgestaan 
De Heer’ is waarlijk opgestaan, halleluja! 
 
Jezus deed de dood teniet. 
Zing daarom het hoogste lied 
De Heer’ is waarlijk opgestaan, halleluja! 
 
Vrouwen uit Jeruzalem 
kwamen vroeg en zochten Hem 
De Heer’ is waarlijk opgestaan, halleluja! 
 
En hoe groot was hun verdriet,  
want zij vonden Jezus niet.  
De Heer’ is waarlijk opgestaan, halleluja!  

 
Maar een engel sprak hen aan:  
“Die gij zoekt is opgestaan.”  
De Heer’ is waarlijk opgestaan, halleluja! 

 
Zoekt Hem bij de doden niet,  
Maar zingt mee het hoogste lied.  
De Heer’ is waarlijk opgestaan, halleluja!  
 
Muzikaal Intermezzo (orgel door Daniël) – Christus onze Heer’ 
verrees 
 
Groep 3a 
Zingen - Daar juicht een toon: 1 en 2 
1) Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, 
die galmt door gans Jeruzalem; 
een heerlijk morgenlicht breekt aan: 
de Zoon van God is opgestaan! 
 
  



2) Geen graf hield Davids Zoon omkneld, 
Hij overwon, die sterke Held. 
Hij steeg uit 't graf door Vaders kracht, 
want Hij is God, bekleed met macht! 
 
Samenzang – Daar juicht een toon: 3 en 4 
3) Nu jaagt de dood geen angst meer aan, 
want alles, alles is voldaan; 
wie in geloof op Jezus ziet, 
die vreest voor dood en helle niet. 
 
4) Want nu de Heer' is opgestaan, 
nu vangt het nieuwe leven aan, 
een leven door Zijn dood bereid, 
een leven in Zijn heerlijkheid. 
 
Vertelling door Meester Ligtenberg 
 
Sluiting 
 
Samenzang - U zij de glorie 
U zij de glorie, opgestane Heer’ 
U zij de victorie, nu en immer weer 
Uit een blinkend stromen, daalde d'engel af 
Heeft de steen genomen, van 't verwonnen graf 
U zij de glorie, opgestane Heer’ 
U zij de victorie, nu en immer meer! 
 


