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PAASLITURGIE |  Jaap en Marieke Ritmeester 

“DE KONING REGEERT VANAF HET KRUIS” 

 
ZINGEN - Psalm 95:2 en 3 
2. De HEER is groot, een heerlijk God, 
Een Koning, die het zaligst lot, 
Ver boven alle goôn, kan schenken. 
Het diepst van 's aardrijks ingewand, 
Het hoogst gebergt' is in Zijn hand; 
't Is al gehoorzaam op Zijn wenken. 
 
3. Zijn' is de zee; z' is door Zijn kracht 
Met al het droge voortgebracht; 
't Moet alles naar Zijn wetten horen. 
Komt, buigen w' ons dan biddend neer; 
Komt, laat ons knielen voor den HEER, 
Die ons gemaakt heeft en verkoren. 
 
STEM  
In deze lijdensweken mogen we stilstaan bij de gang van de Koning naar het 
kruis. Als we Hem volgen op de lijdensweg zien we Hem als de Koning Die een 
groot en heerlijk God is. Laten we ons buigen, en biddend neerknielen voor deze 
Heere. Hij heeft ons gemaakt. Zacharia moet een belofte uitspreken over die 
Koning, de Heiland, Die komt. 
 
LEZEN - Zacharia 9: 9 en 10 
9. Verheug u zeer, dochter van Sion! Juich, dochter van Jeruzalem! Zie, uw 
Koning zal tot u komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland, arm, en rijdend op 
een ezel, op een ezelsveulen, het jong van een ezelin.  
10. Ik zal de strijdwagens uit Efraïm wegnemen, en de paarden uit Jeruzalem. 
De strijdboog zal weggenomen worden. Hij zal vrede verkondigen aan de 
heidenvolken. Zijn heerschappij zal zijn van zee tot zee, van de rivier de 
Eufraat tot aan de einden der aarde. 
 
ZINGEN – Psalm 24:4 
Verhoogt, o poorten, nu den boog; 
Rijst, eeuw'ge deuren, rijst omhoog; 
Opdat de Koning in moog' rijden. 
Wie is die Vorst, zo groot in eer? 
't Is God, d' almachtig' Opperheer; 
't Is God, geweldig in het strijden. 
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LEZEN - Lukas 19:28-38 
28. Nadat Jezus dit gezegd had, reisde Hij voor hen uit en ging naar Jeruzalem. 
29. En het gebeurde, toen Hij dicht bij Bethfagé en Bethanië gekomen was, bij 
de berg die de Olijfberg heette, dat Hij twee van Zijn discipelen uitzond.  
30. Hij zei: Ga het dorp in dat voor u ligt, en als u daar binnenkomt, zult u een 
veulen vinden dat vastgebonden is, waarop geen mens ooit heeft gezeten. Maak 
het los en breng het hier.  
31. En als iemand u vraagt: Waarom maakt u dat los, dan zult u zo tot hem 
spreken: Omdat de Heere het nodig heeft.  
32. En zij die uitgezonden waren, gingen erheen en vonden het zoals Hij hun 
gezegd had. 
33. En toen zij het veulen losmaakten, zeiden de eigenaars ervan tegen hen: 
Waarom maakt u het veulen los?  
34. Zij nu zeiden: De Heere heeft het nodig.  
35. Zij brachten het vervolgens naar Jezus. En nadat zij hun kleren op het veulen 
geworpen hadden, zetten zij Jezus daarop.  
36. Toen Hij nu verderging, spreidden zij hun kleren onder Hem uit op de weg. 
37. Toen Hij reeds dicht bij de helling van de Olijfberg was gekomen, begon de 
hele menigte van de discipelen zich te verblijden en God met luide stem te loven 
om alle machtige daden die zij gezien hadden.  
38. En zij zeiden: Gezegend is de Koning, Die daar komt in de Naam van de 
Heere.  Vrede in de hemel en heerlijkheid in de hoogste hemelen. 
 
ZINGEN – Hef op uw hoofden, poorten wijd! (WK143) 
Hef op uw hoofden, poorten wijd! 
Wie is het, die hier binnenrijdt? 
Begroet Hem, Heer der heerlijkheid 
en Heiland vol barmhartigheid! 
Hij geeft de wereld ’t leven weer. 
Juich blijde, zing uw God ter eer, 
loof Hem, die sterk van daad 
de deuren binnengaat.  
 
Rechtvaardigheid is zijn bestel, 
zachtmoedigheid zijn metgezel. 
Hij draagt een kroon van heiligheid; 
Een scepter van barmhartigheid. 
Hij maakt ons vrij, de angst verdwijnt, 
juich, nu die Heiland ons verschijnt; 
door Hem geschiedt Gods raad, 
Zijn heerschappij bestaat! 
 
STEM 
Door Hem geschiedt Gods raad, Zijn heerschappij bestaat. In Gethsémané zien 
we de Koning strijden en zien we verraad door een kus. Een afdeling soldaten 
staat klaar met lantaarns, fakkels en wapens. Dan stelt de Koning die ene vraag: 
Wie zoekt u? 
 
LEZEN – Johannes 16: 33 
33. Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de 
wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld 
overwonnen.  
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LEZEN – Johannes 18: 5-8 
5. Zij antwoordden Hem: Jezus de Nazarener. Jezus zei tegen hen: Ik ben het. 
En Judas, die Hem verraadde, stond ook bij hen.  
6. Toen Hij dan tegen hen zei: Ik ben het, deinsden zij terug en vielen op de 
grond.  
7. Hij vroeg hun dan opnieuw: Wie zoekt u? En zij zeiden: Jezus de Nazarener. 8. 
Jezus antwoordde: Ik heb u gezegd dat Ik het ben. Als u dan Mij zoekt, laat 
dezen weggaan.  
 
ZINGEN – Gethsémané, die nacht moest eenmaal komen (WK142) 
Gethsémané, die nacht moest eenmaal komen. 
De Heiland heeft bewust die weg genomen. 
Hij laat Zijn doel niet los, wijkt niet terzijde, 
aanvaardt het lijden. 
 
Hier zijn wij, Heer, een afgeweken schare, 
wij, die zo zorgeloos, zo ontrouw waren. 
Verander ons en reinig onze harten, 
o Man van smarten! 
 
STEM 
De Koning Die juichend in Jeruzalem werd binnengehaald hoort het juichen 
verstommen. De takken die gebruikt zijn om de Koning toe te zwaaien worden 
achteloos weggegooid. Het feestelijke Jeruzalem wordt in een paar dagen tijd 
een stad vol onrust en het Hosanna dat zo uitbundig heeft geklonken verandert 
in luid geschreeuw. De Koning wordt gekroond met een kroon van dorens. 
 
LEZEN – Mattheus 27:28-31 
28. En toen zij Hem ontkleed hadden, deden zij Hem een scharlakenrode mantel 
om,  
29. vlochten een kroon van dorens, zetten die op Zijn hoofd en gaven Hem een 
rietstok in Zijn rechterhand. Zij vielen op hun knieën voor Hem neer en 
bespotten Hem met de woorden: Gegroet, Koning van de Joden!  
30. Ook bespuwden zij Hem, pakten de rietstok en sloegen Hem op Zijn hoofd. 
31. En toen zij Hem bespot hadden, trokken zij Hem de mantel uit, trokken Hem 
Zijn kleren aan en leidden Hem weg om Hem te kruisigen. 
 
ZINGEN – Is dat, is dat mijn Koning (WK147) 
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 smaad, die slagen, 
Hij, God, uw eigen Zoon? 
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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. 
 
 
STEM 
Daar staat de Koning. Kwetsbaar en zonder heerlijkheid, bespot en veracht. 
Waar is nu Zijn glorie? Zijn heerlijkheid heeft Hij achtergelaten. Als een slaaf 
gaat Hij naar het kruis om daar, in onze plaats, de straf voor de zonde te dragen. 
 
LEZEN – Jesaja 53:2 en 3 
2. Want Hij is als een loot opgeschoten voor Zijn aangezicht, als een wortel uit 
dorre aarde. Gestalte of glorie had Hij niet; als wij Hem aanzagen, was er geen 
gedaante dat wij Hem begeerd zouden hebben.  
3. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, 
bekend met ziekten, en als iemand voor wie men het gezicht verbergt; Hij was 
veracht en wij hebben Hem niet geacht.  
 
ZINGEN - Psalm 140: 1,2 en 7 
1. O HEER, verlos mij uit de banden, 
Waarin de boze mij beknelt; 
Behoed mij voor des wreedaards handen, 
Voor dwing'landij en woest geweld. 
 
2. Red mij van hen, die kwaad bedenken, 
Die daag'lijks samen zich beraân, 
Om mij door 't oorlogszwaard te krenken, 
En t' enenmaal terneer te slaan. 
 
7. O HEER, mijn rotssteen, mijne sterkte! 
Gij hebt mij steeds tot heil verstrekt, 
En in den strijd, waar 't elk bemerkte, 
Mijn hoofd als met een schild bedekt. 
 
LEZEN – Lukas 23:33-38 en 44-46 
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 linkerzijde. 
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 
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. 
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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 
middendoor.  
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.  
 
ZINGEN – Jezus, leven van ons leven (WK149:5,6) 
Koning tot een spot getekend 
met een riet en doornenkroon, 
bij de moordenaars gerekend 
overstelpt met smaad en hoon, 
opdat naar Uw welbehagen 
wij de kroon der ere dragen. 
Duizend, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer. 
 
Dank zij U, o Heer des levens, 
die de dood zijt doorgegaan, 
die Uzelf ons hebt gegeven 
ons in alles bijgestaan, 
dank voor wat Gij hebt geleden, 
in Uw kruis is onze vrede. 
Voor Uw angst en diepe pijn 
wil ik eeuwig dankbaar zijn. 
 
LEZEN – Filippenzen 2:6-11 
6. Hij Die in de gestalte van God was heeft het niet als roof beschouwd aan God 
gelijk te zijn,  
7. maar heeft Zichzelf ontledigd door de gestalte van een slaaf aan te nemen en 
aan de mensen gelijk te worden.  
8. En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is 
gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood.  
9. Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam 
geschonken boven alle naam,  
10. opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de 
hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn,  
11. en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van 
God de Vader. 
 
STEM – Het zien op Jezus, Isaac Ambrosius 
Het menselijk geslacht was gelijk aan een kostelijke ring der heerlijkheid. 
Gevallen van de vinger van de Almachtige God en geheel in stukken gebroken. 
Daarop was het bevel van God dat Zijn Zoon moest neerdalen, hoewel het op 
Zijn rug zou aankomen. Hij moest het gebroken juweel weer opnemen, en het 
herstellen en verbeteren en als een zegel op Gods hart zetten. In al die tijd, dat 
de Heere Jezus dit gedaan heeft, was Hij gehoorzaam tot de dood! Ja, tot de 
dood aan het kruis.  
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GEDICHT – Jan Willem Schulte Nordholt 
Des Konings vaandels gaan vooraan, 
’t geheim des kruises grijpt ons aan, 
dat op het schandhout uitgespreid, 
de Schepper als een schepsel lijdt. 
 
Zijn handen heeft Hij uitgestrekt, 
Zijn voeten zijn met bloed bedekt; 
opdat Hij ons ter hulpe kwam 
is Hij geofferd als een lam. 
 
Het harde ijzer van de speer 
stak in de zijde van de Heer, 
opdat het water en het bloed 
ons reinigde in overvloed. 
 
Wat David in zijn vrome lied 
voorspeld heeft, dat is nu geschied. 
Hij heeft de volkeren geleerd 
dat God vanaf het hout regeert. 
 
U brenge al wat leeft de eer, 
Drievuldigheid, o ene Heer, 
Die ons door ’t kruisgeheim bevrijdt, 
regeer ons tot in eeuwigheid. 
 
ZINGEN – Wees stil voor het aangezicht van God (OTH178) 
Wees stil voor het aangezicht van God, 
Want heilig is de Heer. 
Aanbid Hem met eerbied en ontzag 
en kniel nu voor Hem neer; 
die zelf geen zonde kent 
en ons genezing schenkt. 
Wees stil voor het aangezicht van God, 
Want heilig is de Heer. 
 
Wees stil, want de heerlijkheid van God 
omgeeft ons in dit uur. 
Wij staan nu op heilige grond, 
waar Hij verschijnt met vuur’ 
een eeuwigdurend licht 
straalt van zijn aangezicht. 
Wees stil, want de heerlijkheid van God 
Omgeeft ons in dit uur. 
 
Wees stil, want de kracht van onze God 
daalt neer op dit moment. 
De kracht van God die vergeeft 
en ons genezing brengt; 
niets is onmogelijk 
voor wie gelooft in Hem. 
Wees stil, want de kracht van onze God 
Daalt neer op dit moment.` 
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LEZEN – Mattheus 28:1-6 
1. Laat na de sabbat, toen het licht begon te worden op de eerste dag van de 
week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria om naar het graf te kijken. 
2. En zie, er vond een grote aardbeving plaats, want een engel van de Heere, die 
uit de hemel neerdaalde, ging erheen, rolde de steen van de opening weg en 
ging erop zitten.  
3. Zijn gedaante was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw.  
4. De bewakers beefden van angst voor hem en werden als doden.  
5. Maar de engel antwoordde en zei tegen de vrouwen: U hoeft niet bevreesd te 
zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt, Die gekruisigd was.  
6. Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, zoals Hij gezegd heeft. Kom, zie de 
plaats waar de Heere gelegen heeft.  
 
STEM – Het liefdeslied uit Heidelberg, dr. W. Verboom 
Jezus is dé Gezalfde: gezalfd, toegerust met de Heilige Geest om onze hoogste 
Profeet, onze enige Hogepriester en onze eeuwige Koning te zijn. Zijn Vader 
heeft Hem daartoe aangesteld. Hij draagt voor mij dit drievoudig ambt.  
Als Profeet verkondigt Hij ons in het midden van Zijn gemeente, het Woord van 
God als Zijn heilsplan en is Hij Zelf het Woord van God.  
Als Priester brengt Hij voor ons het offer van Zijn leven om onze zonden te 
verzoenen. Ook bidt Hij voor ons en zegent Hij ons.  
Als Koning regeert en beschermt Hij ons door Zijn Woord en Geest. 
 
STEM 
De Koning die regeert aan het kruis, Zichzelf gaf voor onze zonden, is tot 
Overwinnaar gemaakt door Zijn Vader. Jezus heeft alles volbracht en overwint de 
zonde en de dood door het offer dat Hij brengt. Op de derde dag staat Hij op uit 
de dood, als Triomfator. Zelfs het graf is door deze Koning overwonnen. Nu klinkt 
het overwinningslied.  
 
ZINGEN – U zij de glorie  (WK184) 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer! 
Vol van licht en luister daalt de engel af 
en verbreekt de kluister van ’t verwonnen graf. 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer! 
 
Zou ik nog vrezen? Christus leeft voorgoed, 
Die met heel mijn wezen ik beminnen moet. 
Hij is mijn victorie, troost en toeverlaat, 
Die mijn zijn glorie eeuwig delen laat. 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer! 
 
 
STEM – Heidelbergse Catechismus Zondag 52 (vraag en antwoord 128) 
Wat bidden we met de woorden ‘Want van U is het Koninkrijk, en de kracht en de 
heerlijkheid, tot in eeuwigheid’? Wij bidden U dit alles, omdat we geloven dat U 
als onze Koning kunt en wilt geven wat goed voor ons is. Ons diepste verlangen 
is dat Uw Naam daardoor eeuwig geprezen wordt. 
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STEM 
Is dat uw en jouw verlangen in deze wereld die gebukt gaat onder zonden en 
fouten, waar zoveel teleurstelling, rouw en verdriet is? Op de plaats waar we 
staan mogen we verlangen naar de voltooiing van het Koninkrijk, naar de Koning 
die komt, Hij komt!  
 
ZINGEN – Wees mijn verlangen (OTH209) 
Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart, 
leer mij U kennen in vreugde en smart. 
Laat mijn gedachten op U zijn gericht; 
wakend of slapend, vervuld van Uw licht. 
 
Geef mij Uw schild en Uw zwaard in de strijd, 
maak mij tot machtige daden bereid. 
Wees als een burcht, als een toren van kracht, 
wijs mij omhoog waar Uw liefde mij wacht. 
 
Hemelse Koning, Die het kwaad overwon, 
als ik daar kom in het licht van Uw zon, 
stralend van vreugde, getooid als een bruid, 
gaat mijn verlangen nog meer naar U uit. 
 
LEZEN – Openbaring 3:11 en 12 
11. Zie, Ik kom spoedig. Houdt vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal 
wegnemen.  
12. Wie overwint, hem zal Ik tot een zuil in de tempel van Mijn God maken, en 
hij zal daaruit niet meer weggaan. En Ik zal de Naam van Mijn God op hem 
schrijven en de naam van de stad van Mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat 
neerdaalt uit de hemel, bij Mijn God vandaan, en Mijn nieuwe Naam. 
 
STEM  
Daar gaat de Koning. Binnengehaald met gejuich, naar het Kruis gebracht onder 
geschreeuw. Deze Koning overwint de dood. Laten we ons buigen en biddend 
neerknielen voor deze Koning. Hij heeft ons gemaakt, Hij komt! Dan zal de 
donkere nacht het verliezen van het Licht. Ziet u, zie jij, zien wij, uit naar deze 
Koning? 
 
 
ZINGEN – Ik zag het nieuw Jeruzalem (WK101) 
Ik zag het nieuw Jeruzalem 
dat uit de hemel kwam, 
de stad waarin weerklinkt de stem 
van God en van het Lam. 
 
Een engel sprak: kom mee, ik toon 
u, helder als kristal, 
het leven dat vanuit Gods troon 
als water stromen zal. 
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Al wie God dient en Hem vereert 
die ziet Zijn zonneschijn; 
Zijn Naam die alle zonde weert 
zal op hun voorhoofd zijn. 
 
Wie diende heerst nu mee met Hem  
De nacht verliest het pleit; 
uw licht, o stad Jeruzalem, 
is God, in eeuwigheid. 
 
LEZEN – Kolossenzen 3:1-4 
1. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar 
Christus is, Die aan de rechterhand van God zit.  
2. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn,  
3. want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. 4. 
Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met 
Hem geopenbaard worden in heerlijkheid. 
 
ZINGEN – Psalm 89:8 
Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht; 
Uw vrije gunst alleen wordt d' ere toegebracht; 
Wij steken 't hoofd omhoog en zullen d' eerkroon dragen, 
Door U, door U alleen, om 't eeuwig welbehagen; 
Want God is ons ten schild in 't strijdperk van dit leven, 
En onze Koning is van Isrels God gegeven. 
 
 


