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Voorganger: ds. Mark Bergsma

Welkom in deze kerkdienst, in het bijzonder als je hier vandaag te gast bent. Mooi dat je er bent, speciaal als je hier 
voor het eerst bent. Wat betreft de liederen en de gebeden: voel je vrij om mee te doen of alleen te luisteren. 

Orde van dienst

Welkom en mededelingen

We zingen:  Psalm 63: 1 DNP

(Laten we gaan staan)
Moment van stilte
Woord van vertrouwen en groet van God 

We zingen het lied van de maand: Opwekking 429

(We gaan weer zitten)

Gods bedoeling met ons leven 

We zingen: Psalm 69: 4 en 5

Gebed

(De kinderen gaan naar de kindernevendienst)

We lezen: Johannes 19: 17-30 NBV

We zingen:  Psalm 22: 6 en 7

Preek:

Preek over Johannes 19: 28: ‘Ik heb dorst’

(Kruiswoorden 3)

We zingen:  Gezang 182: 1, 2, 3 en 6 

(De kinderen komen terug)
Kindermoment

We zingen:  Op Toonhoogte (2015) 436: 1 en 3

Dankgebed

Collectes

(Laten we gaan staan)

We zingen: Opwekking 268

De zegen van God

We zingen: ‘Amen, amen, amen’

Bijbellezing: Johannes 19: 17-30 NBV
Zij voerden Jezus weg;17 hij droeg zelf het kruis naar de 
zogeheten Schedelplaats, in het Hebreeuws Golgota. 18 
Daar kruisigden ze hem, met twee anderen, aan 
weerskanten één, en Jezus in het midden. 19 Pilatus had 
een inscriptie laten maken die op het kruis bevestigd werd.
Er stond op ‘Jezus uit Nazaret, koning van de Joden’. 20 
Het stond er in het Hebreeuws, het Latijn en het Grieks, en 
omdat de plek waar Jezus gekruisigd werd dicht bij de stad 
lag, werd deze inscriptie door veel Joden gelezen. 21 De 
hogepriesters van de Joden zeiden tegen Pilatus: ‘U moet 
niet “koning van de Joden” schrijven, maar “Deze man heeft 
beweerd: Ik ben de koning van de Joden”.’ 22 ‘Wat ik 
geschreven heb, dat heb ik geschreven,’ was het antwoord 
van Pilatus.
23 Nadat ze Jezus gekruisigd hadden, verdeelden de 
soldaten zijn kleren in vieren, voor iedere soldaat een deel. 
Maar zijn onderkleed was in één stuk geweven, van boven 
tot beneden. 24 Ze zeiden tegen elkaar: ‘Laten we het niet
scheuren, maar laten we loten wie het hebben mag.’ Zo ging
in vervulling wat de Schrift zegt: ‘Ze verdeelden mijn kleren 
onder elkaar en wierpen het lot om mijn gewaad.’ Dat is wat 
de soldaten deden.
25 Bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder met haar 
zuster, Maria, de vrouw van Klopas, en Maria uit Magdala. 
26 Toen Jezus zijn moeder zag staan, en bij haar de leerling
van wie hij veel hield, zei hij tegen zijn moeder: ‘Dat is uw 
zoon,’ 27 en daarna tegen de leerling: ‘Dat is je moeder.’ 
Vanaf dat moment nam die leerling haar bij zich in huis.
28 Toen wist Jezus dat alles was volbracht, en om de Schrift
geheel in vervulling te laten gaan zei hij: ‘Ik heb dorst.’ 29 Er
stond daar een vat zure wijn; ze staken er een majoraantak 
met een spons in en brachten die naar zijn mond. 30 Nadat 
Jezus ervan gedronken had zei hij: ‘Het is volbracht.’ Hij 
boog zijn hoofd en gaf de geest.

Het Lichtbaken
Het Lichtbaken is een gastvrije en open gemeenschap. De samenkomsten zijn gericht op het ontdekken van wie God is, 
op verdieping van geloof en op ontmoeting met elkaar. Iedereen die interesse heeft (gelovig hoeft niet) is welkom.
Voor reacties op deze kerkdienst of andere vragen kunt u contact opnemen met de voorganger via de e-mail:
Mark Bergsma, e-mail: reagerenkerkdienst@cgk-delfzijl.nl
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