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Voorganger : ds. Annelies Jans 

Ouderling WD : Abraham Esmeijer 

Ouderling GV : Jan Korevaar 

Ouderling PW : Gijswim de Haas 

Diakenen WD : Raymond van Schadewijk en Siny Dijkens 

Diaken GV : Sharon Staps 

Diaken PW : Jeanette Oosting en Fenny Meijer - van Klompenburg 

Lectoren : Riet Borst, Oege Wierda, Chris Dijkens 
Muziek  : de cantorij van de Goede Herderkerk o.l.v. Irma Koch 

Pianist  : Gery Versteegt 

Organist : Martin van Heerde 

Bericht bij de collecte op Witte Donderdag voor NOAD in Pakistan  
Vandaag collecteren we voor verstandelijk beperkte kinderen in Pakistan. In de 
kleine, arme, plattelandsdorpen in Pakistan is bijna geen zorg voor kinderen 
met een handicap. De ouders weten niet goed hoe ze met hun gehandicapte 
kind om moeten gaan. Ze verbergen hun kinderen. Ze schamen zich. 
Sommigen zien de handicap zelfs als een straf van God. 
 De christelijke organisatie NOAD helpt en steunt deze ouders en hun kinderen 
om hen een volwaardig plekje in het gezin en de samenleving te geven. Dat 
doen zij door kennis te delen met de ouders over de rechten van hun kind, de 
juiste medische zorg en ze laten zien hoe hun kinderen door liefde, zorg en 
aandacht zich beter ontwikkelen. Ze bloeien op, ze lachen weer. 
Met uw gift helpt u mee om Pakistaanse kinderen met een handicap een plekje 
in hun gezin en in de dorpsgemeenschap te geven. Door de broodnodige 
liefde, zorg en aandacht. Als kinderen van God, kinderen die gezien mogen 
worden. Bedankt voor uw steun! 
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Bij dit liturgieboekje heb je een liedboek nodig. 

 

Diensten in de Goede Week en Pasen 2019 

Goede Herderkerk te Apeldoorn 

 

18 april  Witte Donderdag; 19.30 uur 

  Viering van de Maaltijd van de Heer   

  Voorganger: ds. Annelies Jans 

 

19 april  Goede Vrijdag; 19.30 uur    

  Voorganger: ds. Annelies Jans 

 

20 april       Stille zaterdag - Paaswake; 22.00 uur 

               Viering van doopgedachtenis 

  Viering van de Maaltijd van de Heer     

Voorganger: ds. Annelies Jans 

 

Op zondagmorgen 21 april is er een feestelijke Paasviering o.l.v. ds. Anja 

Fijnvandraat; aanvang 10.00 uur. 

 

Witte Donderdag: pagina 4 

Goede Vrijdag: pagina 10 

Paaswake: pagina 17 

 

 

 

 

  

Bij de liturgische schikkingen:  

Witte Donderdag en Goede Vrijdag: de basisschikking is leeg. Het labyrint is 
als het ware uitvergroot: we zien alleen het lege centrum. We wachten op het 
Licht van Pasen. 
Paaswake: Christus is opgestaan! Het kruis is versierd; doopvont en paaskaars 

zijn versierd als bruid en bruidegom. Een kleine bron staat symbool voor het 

Levende Water. De schepping is ‘aan het Licht gekomen’: het Nieuwe Leven 

wordt voluit gevierd!  
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WITTE DONDERDAG 
 
OM TE BEGINNEN 
 
AANVANGSLIED: lied 220: 1, 3 en 4 ‘Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon’  
Melodie: lied 362, ‘Hij die gesproken heeft een woord dat gáát’   
 

BEGINWOORDEN 
 
v. Wij zullen in Gods Naam mensen zijn 
a.  van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 
v.  Ons leven staat in het licht van Hem: 
a.  Jezus, beloofd. 
 Jezus, geknakt. 
 Jezus, begraven. 
 Jezus, ontkiemd. Amen. 
 
WOORD VAN WELKOM, INLEIDING 
 
GEBED OP DE DREMPEL 
 

v.   Zolang er één knop aan een bloem 
 Nog hoop op bloeien levend houdt, 
a. Snijd die niet weg maar wacht –  
 Schep toekomst, maak ons nieuw. 
 

v.  Zolang een druivenrank nog sap, 
 al is het maar één druppel, heeft, 
a.  gooi die niet weg maar wacht –  
 schep toekomst, maak ons nieuw. 
 

v. Zolang er aan een dorre stam 
nog maar één groene twijg ontspruit, 

a. snoei die niet weg maar wacht –  
schep toekomst, maak ons nieuw. 

 
v.  Zolang nog één mens wakker blijft, 
 niet overmand raakt door de dood, 
a.  verwerp ons niet maar wacht, – 
 schep toekomst, maak ons nieuw.  
 
v.  Zolang de hoop op vrede leeft, 
 ook tegen beter weten in, 
a.  blus die niet uit maar wacht, – 
 schep toekomst, maak ons nieuw. 
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EEN GEZONGEN KYRIË EN GLORIA (staande): lied 299f      
 
DE SCHRIFT 
 
GEBED 
 
ZINGEN: lied 816: 1 + 3 cantorij; 2 + 4 allen  ‘Dat wij onszelf gewonnen geven’  
         
LEZEN: Genesis 18:1-8   
 
181De HEER verscheen opnieuw aan Abraham, bij de eiken van Mamre. Op het 
heetst van de dag zat Abraham in de ingang van zijn tent. 2Toen hij opkeek, zag 
hij even verderop plotseling drie mannen staan. Onmiddellijk snelde hij de tent 
uit, naar hen toe. Hij boog diep 3en zei: ‘Heer, wees toch zo goed uw dienaar 
niet voorbij te gaan. 4Ik zal wat water voor u laten halen zodat u uw voeten kunt 
wassen, maak het u hier onder de boom intussen gemakkelijk. 5Ik zal u ook iets 
te eten brengen, zodat u weer op krachten kunt komen voordat u verdergaat. 
Daarvoor bent u immers bij uw dienaar langsgekomen?’ Zij antwoordden: ‘Wij 
nemen uw uitnodiging graag aan.’ 
6Abraham haastte zich naar de tent, naar Sara. ‘Vlug,’ zei hij, ‘drie schepel fijn 
meel! Maak deeg en bak brood.’ 7Daarna snelde hij naar de kudde, zocht een 
mooi kalf uit dat er mals uitzag, en gaf dat aan een knecht, die het onmiddellijk 
klaarmaakte. 8Hij haalde boter en melk, nam het gebraden kalf en zette alles 
aan zijn gasten voor. Terwijl zij aten, bleef hij bij hen staan onder de boom. 
 
ZINGEN: lied 385: 1 en 4  ‘De tafel van samen’  
  
LEZEN: 1 Korintiërs 11: 23-26   
 
23Want wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer 
zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd nam hij een 
brood,24sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: ‘Dit is mijn lichaam voor 
jullie. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.’ 25Zo nam hij na de maaltijd 
ook de beker, en hij zei: ‘Deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed 
gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om mij te 
gedenken.’26Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt 
u de dood van de Heer, totdat hij komt. 
 
ZINGEN: Lied 395: 1 cantorij; 2, 3 en 4 allen ‘Op de avond, toen de uittocht uit 
Egypte werd gevierd’      
      
DE MAALTIJD 
 
GEBEDEN 
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INZAMELING VAN DE GAVEN, TOEBEREIDING VAN DE TAFEL 
Bericht bij de collecte voor NOAD in Pakistan  
De Avondmaalscollecte is bestemd voor verstandelijk beperkte kinderen in 
Pakistan.  De christelijke organisatie NOAD helpt en steunt deze ouders en hun 
kinderen om hen een volwaardig plekje in het gezin en de samenleving te 
geven.  Zie pagina 2 voor meer informatie.  
 
NODIGING 
 
GRAANKORRELS OP TAFEL  
 
 
 
 
 
 
 
GEZONGEN TAFELGEBED: ‘Is hier de plaats’      

Allen: 

 

 

Allen:
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WE VORMEN EEN KRING  

Wij vormen een kring langs de wanden van de kerkzaal. Als het staan tot het 
einde van de dienst bezwaarlijk is, ga gerust in de buurt van een stoel staan 

 
VREDEGROET 
 
DELEN VAN BROOD EN WIJN 
Ondertussen zingen we: 
 
- Ubi caritas 

 
 
- ‘Laudate omnes gentes’  
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GEBED 
 

ALS OVERGANG NAAR GOEDE VRIJDAG LEZEN WE: 
Johannes 12: 23-26  
 

23Jezus zei: ‘De tijd is gekomen dat de Mensenzoon tot 
majesteit wordt verheven. 24Waarachtig, ik verzeker u: als 
een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één 
graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel 
vrucht. 25Wie zijn leven liefheeft verliest het, maar wie in 
deze wereld zijn leven haat, behoudt het voor het eeuwige 
leven. 26Wie mij dient moet mij volgen: waar ik ben zal ook 
mijn dienaar zijn, en wie mij dient zal door de Vader 
geëerd worden. 
 

 
ZINGEN: lied 544: 1 cantorij; 3 en 4 allen  ‘Christus naar wie wij heten’  
 
STILTE 
 
DE CANTORIJ ZINGT: lied 852 ‘U komt mij, lieve God’      
 
De tafel wordt leeg gemaakt.  
 
We verlaten in stilte de kerk. De dienst wordt voortgezet op Goede Vrijdag. 
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GOEDE VRIJDAG 
 
Het is stil in de kerk 
 
v:   Eeuwige, wees ons genadig. 
a:   Op U hopen we. 
v:   Wees onze sterkte, iedere dag. 
a:   Wees onze hulp in tijd van nood.  
      Amen.    
 
DE SCHRIFT 
 
LEZEN: Jesaja 53 (Jezus – beloofd)      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…  1Wie kan geloven wat wij hebben gehoord? Aan wie is de macht 
van de HEER geopenbaard? 2Als een loot schoot hij op onder Gods ogen, als 
een wortel die uitloopt in dorre grond. Onopvallend was zijn uiterlijk, hij miste 
iedere schoonheid, zijn aanblik kon ons niet bekoren. 3Hij werd veracht, door 
mensen gemeden, hij was een man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd 
was, een man die zijn gelaat voor ons verborg, veracht, door ons verguisd en 
geminacht. 4Maar hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam. 
Wij echter zagen hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd. 
5Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons 
welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing. 6Wij dwaalden 
rond als schapen, ieder zocht zijn eigen weg; maar de wandaden van ons allen 
liet de HEER op hem neerkomen. 7Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet 
en deed zijn mond niet open. Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid, als 
een ooi die stil is bij haar scheerders deed hij zijn mond niet open. 8Door een 
onrechtvaardig vonnis werd hij weggenomen. Wie van zijn tijdgenoten heeft er 
oog voor gehad? Hij werd verbannen uit het land der levenden, om de zonden 
van mijn volk werd hij geslagen. 9Hij kreeg een graf bij misdadigers, zijn laatste 
rustplaats was bij de rijken; toch had hij nooit enig onrecht begaan, nooit 
bedrieglijke taal gesproken. 10Maar de HEER wilde hem breken, hij maakte hem 
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ziek. Hij offerde zijn leven voor hun schuld, om zijn nageslacht te zien en lang te 
leven. En door zijn toedoen slaagde wat de HEER wilde. 11Na het lijden dat hij 
moest doorstaan, zag hij het licht en werd met kennis verzadigd. Mijn  
rechtvaardige dienaar verschaft velen recht, hij neemt hun wandaden op zich. 
12Daarom ken ik hem een plaats toe onder velen en zal hij met machtigen delen 
in de buit, omdat hij zijn leven prijsgaf aan de dood en zich tot de zondaars liet 
rekenen. Hij droeg echter de schuld van velen en nam het voor zondaars op. 
 
ZINGEN: ‘Als de graankorrel niet in de aarde valt’  
1e keer cantorij; 2e keer allen    

 

 
LEZEN: Johannes 18: 14-30 (Jezus – geknakt)  

  

…4Het was rond het middaguur 
op de voorbereidingsdag van 
Pesach. Pilatus zei tegen de 
Joden: ‘Hier is hij, uw 
koning.’ 15Meteen schreeuwden 
ze: ‘Weg met hem, weg met 
hem, aan het kruis met hem!’ 
Pilatus vroeg: ‘Moet ik uw koning 
kruisigen?’ Maar de 
hogepriesters antwoordden: ‘Wij 
hebben geen andere koning dan 
de keizer!’ 16Toen droeg Pilatus hem aan hen over om hem te laten kruisigen. 

Zij voerden Jezus weg; 17hij droeg zelf het kruis naar de zogeheten 
Schedelplaats, in het Hebreeuws Golgota. 18Daar kruisigden ze hem, met twee 
anderen, aan weerskanten één, en Jezus in het midden. 19Pilatus had een 
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inscriptie laten maken die op het kruis bevestigd werd. Er stond op ‘Jezus uit 
Nazaret, koning van de Joden’. 20Het 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. 21De 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. 
23Nadat 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. 24Ze 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. 
25Bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder met haar zuster, Maria, de vrouw 
van Klopas, en Maria uit Magdala. 26Toen Jezus zijn moeder zag staan, en bij 
haar de leerling van wie hij veel hield, zei hij tegen zijn moeder: ‘Dat is uw 
zoon,’ 27en daarna tegen de leerling: ‘Dat is je moeder.’ Vanaf dat moment nam 
die leerling haar bij zich in huis. 
 
ZINGEN: lied 584: 1 + 8 cantorij; 2,6 en 7 allen   ‘Is zijn ure nu gekomen’      
 
LEZEN: Johannes 18:28-30 (Jezus – gestorven)  
 
…   28Toen wist Jezus dat 
alles was volbracht, en om de 
Schrift geheel in vervulling te laten 
gaan zei hij: ‘Ik heb dorst.’ 29Er 
stond daar een vat zure wijn; ze 
staken er een majoraantak met een 
spons in en brachten die naar zijn 
mond. 30Nadat Jezus ervan 
gedronken had zei hij: ‘Het is 
volbracht.’ Hij boog zijn hoofd en 
gaf de geest. 

 
Het licht van de Paarskaars wordt gedoofd.  
 
ZINGEN: lied 590: 1, 2, 4 en 5 allen; 3 cantorij     ‘Nu valt de nacht’         
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LEZEN Johannes 38: 31-42 (Jezus – begraven)   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…  38Na deze gebeurtenissen vroeg Josef uit Arimatea – die uit 
vrees voor de Joden in het geheim een leerling van Jezus was – aan Pilatus of 
hij het lichaam van Jezus mocht meenemen. Pilatus gaf toestemming en Josef 
nam het lichaam mee. 39Nikodemus, die destijds ’s nachts naar Jezus toe 
gegaan was, kwam ook; hij had een mengsel van mirre en aloë bij zich, wel 
honderd litra. 40Ze wikkelden Jezus’ lichaam met de balsem in linnen, zoals 
gebruikelijk is bij een Joodse begrafenis. 41Dicht bij de plaats waar Jezus 
gekruisigd was lag een olijfgaard, en daar was een nieuw graf, waarin nog nooit 
iemand begraven was. 42Omdat het voor de Joden voorbereidingsdag was en 
dat graf dichtbij was, legden ze Jezus daarin.  
 
ZINGEN: lied 589: 1, 2 cantorij; 3, 4 allen     ‘O lichaam van het woord’ 
 
GEBED 
 
AARDE OP DE GRAANKORRELS 
Ondertussen zingt de cantorij een Engelse chant op psalm 22     
 
Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten, 
ver van mijn roepen om uitkomst ver van mijn schreien om hulp. 
 

Bij dag roep ik, mijn God gij blijft zwijgen, bij nachten ik word niet gestild. 
 

Gij die in heiligheid troont,Gij die van Israel de roem zijt,  
op U hebben onze vaderen vertrouwd; zij vertrouwden en gij bracht uitkomst. 
 

Die mij zien treffen mij met hun hoon, grijnzen smadelijk, schudden het hoofd: 
“Hij wentelt zijn last op de Heer!” 
 

“Die zal hem wel komen verlossen, die bevrijdt hem: hij staat in zijn gunst!” 
 

O, blijf dan niet verre van mij: nu is mij wat dreigde genaderd: en er is geen 
mens die mij helpt. 
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Al mijn beenderen kan ik tellen – en zij komen mij zien, mij bekijken, 
zij verdelen samen mijn kleren:er wordt om mijn mantel geloot. 
 

Gij, O Heer, houd U dan niet ver, Gij mijn kracht, kom mij ijlings te hulp. 
 

Eer zij de heerlijkheid Gods: Vader, Zoon en heilige Geest. Zo was het in den 
beginne, zo zij het thans en voor immer; tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. 
 
 
 
ZINGEN: ‘Graan dat in de aarde’, 1 en 2,    

 
          1.     Graan    dat       in     de   aar  - de      in    het   graf  neer  - daalt 

    2.     Met        ge -  weld  be - gra - ven, werd  de   lief  -  de     Gods. 

           
               is     als    zaad dat  ster - vend      naar    de    mor - gen  taalt 

             Rest  haar  niets dan  rus - ten,          in      de    har  -  de    rots? 

 
               lief  -  de   staat      op,        al         sliep  zij     tot – ter - dood, 

               Je    - zus   is       dood,    geen       weg  lijkt  meer  te    gaan. 

 
              lief  -  de      groeit  als    ko - ren,   hal - men  groen en  groot. 

                   Lief -  de      groeit  als    ko  - ren,   als      het  groe  -ne  graan. 

 
 
STILTE 
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HET BEKLAG GODS (naar Niek Schuman)  
 
v.  Mijn volk, wat heb ik je misdaan  
     en waarmee heb ik je bedroefd? 
 

Ik heb je bevrijd uit harde handen 
en je gered uit de macht van tirannen. 
Maar je bent zelf onderdrukker geworden en 
maakte de minsten der mensen tot slaven. 

 
Ik ben met je mee door de tijden gegaan 
en wees je de weg van het recht. 
Maar jij bent door de verleiding bezweken en 
koos voor het recht van de sterkste. 
 

a.  Refrein:  

 
 
v.  Ik heb je als mijn wijngaard verzorgd, 
     wat had ik nog meer moeten doen? 
     Maar wrang zijn de vruchten geworden, 
     zuur is de wijn van het verstoorde feest. 
 

Ik heb de demonen verdreven 
en gaf deze wereld in vrijheid aan jou, 
maar jij hebt hele volkeren gegeseld 
en offerde hen aan de geest van gewin. 

 
a.  Refrein 
 
v.  Ik schiep oceanen en vijf continenten 
     om bruggen van vrede te bouwen. 
     Maar jij hebt de aarde grondig verdeeld in mijn 
     en dijn, in meer en minder. 
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Ik vertrouwde jou de luchten toe, 
kolommen van wolken en licht. 
Maar jij hebt de lucht onveilig gemaakt 
en jij verzon een dodelijk licht. 

 
Mijn volk, wat heb Ik je misdaan  
en waarmee heb ik je bedroefd? 

 
a.  Refrein 
 
v.  Ik strooide het koren over de velden 
     en maakte de bodem vruchtbaar voor velen. 
     Maar jij hebt het voedsel verkeerd 
     en weigert het brood te breken en te delen. 
 

Ik schonk jou het water, 
opende bronnen en stromen van leven voor al wat beweegt. 
Maar jij hebt de zeeën bezoedeld en rivieren vervuild tot riolen. 

 
a.  Refrein 
 
v.  Ik heb wie jou kwelden geslagen, 
     gehoord je geroep en gezien je ellende. 
     Maar jij hebt je ogen en oren gesloten 
     voor allen die zwerven en zoeken naar rust. 
 
a.  Refrein 
v.  Ik heb jou geroepen, 
     benoemd tot gemeente van het weerloze lam onder de mensen. 
     Maar jij, jij bent in mijn naam 
     aan de weerloze voorbijgegaan. 
     Waarom heb jij Christus opnieuw gekruisigd? 
 

Mijn volk, wat heb Ik je misdaan  
en waarmee heb ik je bedroefd? 

 
Antwoord Mij! 

 
STILTE  
 
SOLO: EEN GEZONGEN GEBED – lied 202 ‘Blijf bij ons, want het is avond’ 
 
We verlaten in stilte de kerk. De dienst wordt voortgezet op Stille Zaterdag. 
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STILLE ZATERDAG - PAASWAKE 
 
Het is donker en stil in de kerk.  
We zien een dor en doodse vlakte: een toegesloten aarde. 
We wachten op het licht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
STILLE ZATERDAG 
 
 
 
 
 
 
 
ZINGEN: lied 610: 1, 4 en 5 allen, 3 cantorij   ‘Zo dor en doods’                           
 
 
ZINGEN: ‘Bleibet hier, und wachet mit mir.’ (3x)   

 
DE CANTORIJ ZINGT: ‘Wachter, hoe ver is de nacht?’     

Hoe ver is de nacht, wachter, hoe ver is de nacht? 
De morgen komt, zegt de wachter, maar nog is het nacht... 
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LOF VAN HET LICHT 
 
LEZEN: 
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Buiten wordt de Paaskaars ontstoken aan het vuur in de vuurkorf.  
Allen gaan staan wanneer de brandende Paaskaars wordt binnengedragen. 
 
Solo: Licht van Christus 
Allen: Heer, wij danken U (3x) 
 
VERKONDIGING: 
 
d: Aan u allen die hier tegenwoordig zijt 

en aan heel de wereld die nog op bevrijding wacht, 
verkondigen wij dat de Heer is opgestaan! 
Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde, 
Alfa en Omega, 
de eerste en de laatste, 
begin en einde. 
Aan Hem behoren tijd en eeuwigheid, 
aan Hem het koningschap zolang de wereld staat 
en in de eeuwen der eeuwen. 

a:  AMEN 
 
We gaan zitten 
 
DE SCHEPPING BLOEIT OP    
De paarse kleur van boete en inkeer verandert in het stralende wit van de 
opstanding. De paastuin ontkiemt, onze harten richten zich op, als graanhalmen 
naar de zon.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WE GEVEN HET LICHT VAN DE PAASKAARS DOOR  
Ondertussen ZINGEN we: lied 600: 1, 2, 4 en 5 allen; 3 cantorij   ‘Licht, 
ontloken aan het donker’   
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DE SCHRIFT 
   
ZINGEN: ‘In den beginne het Woord’     
         

Cantorij:  
 In den beginne het woord: roeping, opdracht en zegen. 
 In den beginne het licht. 
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  DE CANTORIJ ZINGT: Genesis 1:1-5 – ‘Om te beginnen’       
 

Om te beginnen schiep God hemel en aarde. De aarde was 
baaierd en leegte: donkerte lag over de afgrond; en een geweldige 

adem joeg over de wateren. Toen sprak God: ‘Er zij licht.’ En er 
was licht. God zag het licht en het was goed. En God scheidde het 
licht van de duisternis. Aan het licht gaf hij de naam: ‘dag’ en aan 

de duisternis gaf hij de naam: ‘nacht’. 
 

 
 
Deze regel herhalen we hieronder na iedere scheppingsdag (*): 

 … ‘de tweede’, ‘de derde’, t/m ‘zesde dag’ 
LEZEN: Genesis 1:6-2:3  
 
6God zei: ‘Er moet midden in het water een gewelf komen dat de watermassa’s 
van elkaar scheidt.’ 7En zo gebeurde het. God maakte het gewelf en scheidde 
het water onder het gewelf van het water erboven. 8Hij noemde het gewelf 
hemel. * (Het werd avond en het werd morgen. De tweede dag.) 

9God zei: ‘Het water onder de hemel moet naar één plaats stromen, zodat er 
droog land verschijnt.’ En zo gebeurde het. 10Het droge noemde hij aarde, het 
samengestroomde water noemde hij zee. En God zag dat het goed was. 

11God zei: ‘Overal op aarde moet jong groen ontkiemen: zaadvormende 
planten en allerlei bomen die vruchten dragen met zaad erin.’ En zo gebeurde 
het. 12De aarde bracht jong groen voort: allerlei zaadvormende planten en 
allerlei bomen die vruchten droegen met zaad erin. En God zag dat het goed 
was. * (13Het werd avond en het werd morgen. De derde dag.) 

14God zei: ‘Er moeten lichten aan het hemelgewelf komen om de dag te 
scheiden van de nacht. Ze moeten de seizoenen aangeven en de dagen en de 
jaren, 15en ze moeten dienen als lampen aan het hemelgewelf, om licht te geven 
op de aarde.’ En zo gebeurde het. 16God maakte de twee grote lichten, het 
grootste om over de dag te heersen, het kleinere om over de nacht te heersen, 
en ook de sterren. 17Hij plaatste ze aan het hemelgewelf om licht te geven op de 
aarde, 18om te heersen over de dag en de nacht en om het licht te scheiden van 
de duisternis. En God zag dat het goed was.* (19Het werd avond en het werd 
morgen. De vierde dag.) 

20God zei: ‘Het water moet wemelen van levende wezens, en boven de 
aarde, langs het hemelgewelf, moeten vogels vliegen.’ 21En hij schiep de grote 
zeemonsters en alle soorten levende wezens waarvan het water wemelt en 
krioelt, en ook alles wat vleugels heeft. En God zag dat het goed was. 22God 
zegende ze met de woorden: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk en vul het water 
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van de zee. En ook de vogels moeten talrijk worden, overal op aarde.’* (23Het 
werd avond en het werd morgen. De vijfde dag.) 

24God zei: ‘De aarde moet allerlei levende wezens voortbrengen: vee, 
kruipende dieren en wilde dieren.’ En zo gebeurde het. 25God maakte alle 
soorten in het wild levende dieren, al het vee en alles wat op de aardbodem 
rondkruipt. En God zag dat het goed was. 

26God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons 
lijken; zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels 
van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop 
rondkruipt.’27God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God 
schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. 28Hij zegende hen 
en zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng 
haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de 
hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen.’ 29Ook zei God: ‘Hierbij 
geef ik jullie alle zaaddragende planten en alle vruchtbomen op de aarde; dat zal 
jullie voedsel zijn. 30Aan de dieren die in het wild leven, aan de vogels van de 
hemel en aan de levende wezens die op de aarde rondkruipen, geef ik de 
groene planten tot voedsel.’ En zo gebeurde het. 31God keek naar alles wat hij 
had gemaakt en zag dat het zeer goed was.* (Het werd avond en het werd 
morgen. De zesde dag.) 
21Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid. 2Op de zevende 
dag had God zijn werk voltooid, op die dag rustte hij van het werk dat hij gedaan 
had. 3God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig, want op die dag 
rustte hij van heel zijn scheppingswerk.  
 

  
                     En het werd   a-vond  en  mor-gen,          de  -  ze          dag.   
 
ZINGEN: lied 650: 1, 2, 6 en 7 allen; 3 cantorij     ‘De aarde is vervuld’   
 
LEZEN: Johannes 20: 1-18 (Jezus, ontkiemd)  
 

…  201Vroeg op de eerste dag van 
de week, toen het nog donker was, kwam 
Maria uit Magdala bij het graf. Ze zag dat de 
steen van de opening van het graf was 
weggehaald. 2Ze liep snel terug naar Simon 
Petrus en de andere leerling, van wie Jezus 
veel hield, en zei: ‘Ze hebben de Heer uit het 
graf weggehaald en we weten niet waar ze 
hem nu neergelegd hebben.’ 3Petrus en de 

andere leerling gingen op weg naar het graf. 4Ze liepen beiden snel, maar de 
andere leerling rende vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het 
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graf. 5Hij boog zich voorover en zag de linnen doeken liggen, maar hij ging niet 
naar binnen. 6Even later kwam Simon Petrus en hij ging het graf wel in. Ook hij 
zag de linnen doeken, 7en hij zag dat de doek die Jezus’ gezicht bedekt had niet 
bij de andere doeken lag, maar apart opgerold op een andere plek. 8Toen ging 
ook de andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen was, het graf in. Hij 
zag het en geloofde. 9Want ze hadden uit de Schrift nog niet begrepen dat hij uit 
de dood moest opstaan. 10De leerlingen gingen terug naar huis. 
11Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf,12en 
daar zag ze twee engelen in witte kleren zitten, een bij het hoofdeind en een bij 
het voeteneind van de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen.13‘Waarom 
huil je?’ vroegen ze haar. Ze zei: ‘Ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet 
niet waar ze hem hebben neergelegd.’ 14Na deze woorden keek ze om en zag 
ze Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. 15‘Waarom huil je?’ vroeg 
Jezus. ‘Wie zoek je?’ Maria dacht dat het de tuinman was en zei: ‘Als u hem 
hebt weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt neergelegd, dan kan ik hem 
meenemen.’ 16Jezus zei tegen haar: ‘Maria!’ Ze draaide zich om en zei: 
‘Rabboeni!’ (Dat betekent ‘meester’.) 17‘Houd me niet vast,’ zei Jezus. ‘Ik ben 
nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg 
tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, 
die ook jullie God is.’ 18Maria uit Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen 
hen: ‘Ik heb de Heer gezien!’ En ze vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had. 
 
ZINGEN: lied 624 ‘Christus, onze Heer, verrees’      
 
WE BRENGEN DE KAARSEN NAAR VOREN     
Ondertussen zingen we: ‘Christus resurrexit’    1e keer cantorij; daarna allen 
→ Vertaling: ‘Christus is opgestaan, halleluja’  
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DOOPGEDACHTENIS 
 
HET WATER WORDT IN HET DOOPVONT GEGOTEN 
 
ZINGEN: Psalm 42 ‘Evenals een moede hinde’          
 
GELOOFSBELIJDENIS (zo mogelijk staande):  
 
v: Wij beseffen en aanvaarden 
 dat wij onze rust niet vinden in de zekerheid van wat wij belijden, 

maar in verwondering over wat ons toevalt en geschonken wordt; 
dat wij onze bestemming niet vinden in onverschilligheid en hebzucht, 
maar in wakkerheid en verbondenheid met al wat leeft; 
dat ons bestaan niet voltooid wordt door wie we zijn en wat we hebben, 
maar door wat oneindig groter is dan wij kunnen bevatten. 
Door dit besef geleid, geloven wij in Gods Geest 
die al wat mensen scheidt te boven gaat 
en hen bezielt tot wat heilig is en goed, 
opdat zij, zingend en zwijgend, 
biddend en handelend, God eren en dienen. 
Wij geloven in Jezus, een van Geest vervulde mens, 
het gelaat van God dat ons aanziet en verontrust. 
Hij had de mensen lief en werd gekruisigd 
maar leeft, zijn eigen dood en die van ons voorbij. 
Hij is ons heilig voorbeeld van wijsheid en van moed 
en brengt ons Gods eeuwige liefde nabij. 
Wij geloven in God, de Eeuwige, 
die ondoorgronde liefde is, de grond van het bestaan, 
die ons de weg van vrijheid en gerechtigheid wijst 
en ons wenkt naar een toekomst van vrede. 
Wij geloven dat wij zelf, zo zwak en feilbaar als wij zijn, 
geroepen worden om met Christus en allen die geloven verbonden, 
kerk te zijn in het teken van de hoop. 
Want wij geloven in de toekomst van God en wereld, 
in een goddelijk geduld dat tijd schenkt 
om te leven en te sterven en om op te staan, 
in het koninkrijk dat is en komen zal, 
waar God voor eeuwig zijn zal: alles in allen. 

a:  Aan God zij de lof en de eer in tijd en eeuwigheid. Amen. 
 
We gaan zitten 
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DOOPWATER OP ONZE HUID  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ieder die als teken van die God die met ons meeleeft, -sterft en -opstaat, een 
kruisje met doopwater op het voorhoofd wil ontvangen, is welkom om naar het 
doopvont te komen.  
 
Ondertussen zingt de cantorij: ‘Dan zal ik leven’    
 

Het zal in alle vroegte zijn als toen. De steen is weggerold. 
Ik ben uit de grond opgestaan. Mijn ogen kunnen het licht verdragen. 

Ik loop en struikel niet. Ik spreek en versta mijzelf. 
Mensen komen mij tegemoet – wij zijn in bekenden veranderd. 

Het zal in alle vroegte zijn als toen. De ochtendmist trekt op. 
Ik dacht een dorre vlakte te zien. Volle schoven zie ik,  

lange halmen, aren waarin de korrel zwelt. Bomen omranden het bouwland.  
Heuvels golven de verte in, bergopwaarts en worden wolken. 

Daarachter, kristal geworden, verblindend, de zee die haar doden teruggaf. 
Wij overnachten in elkaars schaduw. Wij worden wakker van het eerste licht. 

Alsof iemand ons bij naam en toenaam heeft geroepen. 
Dan zal ik leven. 

DE MAALTIJD 
 
ZINGEN: lied 978: 1 en 2    ‘Aan U behoort, o Heer der Heren’  
 
TOEBEREIDING VAN DE TAFEL 
 
NODIGING – WE VORMEN EEN KRING  
Als het staan tot het einde van de dienst bezwaarlijk is, ga gerust in de buurt van 
een stoel staan 
 
VREDEGROET  
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TAFELGEBED  
 
v:  Vrede jullie allen, 
a:  vrede ook jou! 
v:  De harten omhoog naar God! 
a:  Als bloemen naar de zon! 
v:  Laten wij danken de Eeuwige God, 
a: Hij is het waard onze dank te ontvangen. 
 
v: Gezegend Gij, reddende God! 

In deze nacht, zo anders dan alle andere nachten, 
sprak warm uw hart, klonk zacht uw stem,  
waaide trillend uw geest door dor ritselend blad. 
In deze nacht brak het donker op uw woord van licht. 
 
Een dag ongeweten, een morgen die wenkt, 
roept Gij wakker voor ons. 
In deze nacht bleef Gij trouw 
aan de Zoon van uw hart. 
Uit het geestloze dal van de dorre dood 
hebt Gij hem tot leven gebracht. 
Gewekt voorgoed – in uw stralende licht. 
Gezegend Gij, reddende God, 
om de Zoon van uw liefde. 
Hij, vrucht uit de schoot van uw volk Israël: 
onze geboorte, de nieuwe dag! 
Gezegend zijt Gij 
om licht en levensadem, 
om woord en geestkracht, 
om kiemkracht en daadkracht, 
om Jezus Christus, de Opgestane, 
verloren geraakt raakt als graan,  
gezaaid in de aarde, 
maar belofte van toekomst. 
Gezegend is Hij –   
Bron waaruit wij drinken, levend Brood – 

 die op de avond voor zijn dood 
brood gebroken heeft 
en aan zijn vrienden uitgedeeld 
die een beker wijn genomen, 
dankgebed en zegening gesproken heeft, 
die heeft gezegd: 
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Doe dit ter gedachtenis 
aan de God die ons bevrijd heeft 
uit het slavenhuis, 

 die ons uit de macht van de dorre dood 
 bevrijden zal.” 
 Dat zíjn liefde in ons vrucht mag zetten, 
 als graan neergedaald in het graf, talend naar de morgen, 
 als liefde die als groene koren opstaat. 
 Dat wij mogen zijn:  
 een bloeiende steppe, 

oase van vrede, mensen vol kiemkracht. 
tuin van Heden, waar U wilt wonen, 
nieuw begin van leven. 
 

ONZE VADER 
 
INSTELLINGSWOORDEN 
 
WIJ DELEN BROOD EN WIJN 
Wanneer je de schaal brood ontvangen hebt, neem dan een stukje brood van de 
schaal en geef dit aan degene van wie je de schaal kreeg. 
 
Terwijl we brood en wijn delen, zingen we: ‘Bless the Lord’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DANKGEBED   
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ZINGEN: lied 608, ‘De steppe zal bloeien’    
 
ZEGEN, allen beamen zingend: ‘Amen, amen, amen.’ 
 
WE VERLATEN JUBELEND DE KERK, terwijl we lied 634 ZINGEN: 
‘U zij de glorie’    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij de uitgang ontvang je een bloem gemaakt van ‘groeipapier’: papier vol met 
bloemzaden. Schrijf thuis je naam op het papier en volg dan deze instructies:  
 
    
 
 
 
 
 
 
De zaadjes staan symbool voor al het goede dat God wil laten groeien in je 
leven – een nieuw begin. Vertrouw het maar aan God toe. Christus is bij je:  
Christus beloofd, Christus geknakt, Christus begraven, Christus ontkiemd.  
Wees gerust: er groeit iets moois uit jou.  

 
Jij zit vol kiemkracht! 
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