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Diensten in de Goede Week 2022:       
 

 14 april Witte Donderdag; 19.30 uur  pag. 3 
 Viering van de Maaltijd van de Heer   
 

15april Goede Vrijdag; 19.30 uur   pag. 17 
 

16 april     Stille zaterdag - Paaswake; 21.00 uur pag. 27 
 Viering van doopgedachtenis 
 Viering van de Maaltijd van de Heer    
 

17 april  Paasmorgen; 10:30 uur   
 Voorganger: ds. Bram Bregman 
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Medewerkers aan de diensten op 14, 15, 16 april: 
Voorganger : ds. Gerrit Ruiterkamp 
Ouderlingen : Jan van Hell, Kees Wenniger, Chris Dijkens 
Diakenen : Siny Dijkens, Jeanette Oosting, Fenny Meijer,     
                           Cocky van Hell, Ashkan Galehdari 
Lectoren : Ger Boon, Chris Dijkens 
Muziek  : Bert Noordegraaf, Gery Versteegt en de cantorij  
     van de Goede Herderkerk o.l.v. Irma Koch 
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WITTE   DONDERDAG 

 

 

 

 
 
 
 
 
   

 
 

 
 

Over de Witte Donderdag 
 

Wit is de kleur van de feesten van de kerk. De Witte Donderdag is dan 

ook de feestelijke inzet van de “drie dagen van Pasen”. De naam van 

deze dag gaat terug op het gebruik die dag het kruis te bedekken met 

een witte doek.  

De viering van de Maaltijd van de Heer is daarom het begin van de 

Paasviering. 

Het is dan ook een misverstand deze viering te zien als “herinnering 

aan de dood van Jezus”, want deze dag wordt wit gekleurd (de kleur 

van de hoop) door de herinnering aan de uittocht uit Egypte.  

De maaltijd die Jezus houdt met zijn leerlingen vindt plaats vóór de 

overlevering en staat daarom ook voor ons al in het perspectief van 

de bevrijding, van Pasen. 

Deze viering herinnert ons, gemeente uit de volken, aan de joodse 

wortels van ons geloof. Want deze ‘Zoon van Israël’ vierde het Pascha 

met zijn leerlingen in het volle besef dat de weg die Hij gegaan was 

wel tot lijden en sterven moest  leiden, maar ook in het  vertrouwen 

dat lijden en dood niet het laatste woord zouden hebben, maar Gods 

liefde. 
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DIENST VAN DE VOORBEREIDING 
 
orgelspel 
 
welkom, mededelingen    (waarna wij gaan staan)     

      
wij worden stil 
 
de bemoediging 
 v. Onze hulp komt van JHWH, 
 a. die hemel en aarde gemaakt heeft. 

 
v. Wie woont in de hoede van de allerhoogste God 

 a. overnacht in de schaduw van de Machtige. 
v. Bij nacht en ontij heb je niets te vrezen, 

 a. Hij is ons schild en tegenweer. (Psalm 91) 
 

(wij gaan zitten) 
het drempelgebed- en kyriegebed:  

(gezongen, ZG 6/88 t: Sytze de Vries, m: Willem Vogel) 
 

 Voorg.: Hoor mijn stem, Heer, hoor mij roepen: 
   Heer, ontferm U, geef mij antwoord! 
 Cantorij: (herhaalt) 
 Allen: 
 
 
 
 
 
 

    
 Cantorij:   Mijn hart herhaalt wat Gij mij zegt: 
   ‘Zoek dan het licht van mijn ogen. 
   Zoeken zal ik, Heer, 
   het licht van uw ogen.  
   Houd uw gezicht niet voor mij verborgen! 
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 Allen: Hoor mijn stem, Heer, hoor mij roepen: 
  Heer, ontferm U, geef mij antwoord! 
 
 v. Wees ons genadig, God, 
 a. wees ons nabij. 
 v. Laat ons niet ontbreken 
 a. op het feest dat Gij ons hebt bereid. 
 
 v. Om de slagen Jezus aangedaan….  
     Om het brood door Hem gebroken en gedeeld …. 
     Om de eenzaamheid en verlatenheid …… 
     Om zijn zachtmoedigheid …… 
     Omdat Hij een dienstknecht was …. 
 
    Roepen wij U zingend aan: 
 
 Cantorij, Allen herhalen: 

        
 

de psalm: 67a: ‘Heel de aarde jubelt en juicht’.  
   
 Cant.: Refrein: 

Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer, 
halleluja, halleluja! 

  
 Allen: Refrein herhalen
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Cant.:  Ja, heel de aarde moet God wel prijzen, 
loven zijn machtig beleid, 
omdat Hij steeds op wondere wijze 
alles bestuurt in gerechtigheid.  

Allen: Refrein 

 
Allen: 

 
  Refrein 

 
Allen:  

 Hij is de God die ons verblijdde, 
 die onze nood heeft verstaan; 
 die ons een hemels paasmaal bereidde 
 en zonder vrees door de wereld laat gaan.  

  Refrein 

 
 
 
DE DIENST VAN DE SCHRIFTEN 
 
de groet 
 v. JHWH zij met u! 
 a. Ook met u zij de Heer! 
 
het gebed voor de Witte Donderdag 
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de lezing uit de Tora: Exodus 12:1-20  
1De HEER zei tegen Mozes en Aäron, nog in Egypte: 2‘Voortaan moet 
deze maand bij jullie de eerste maand van het jaar zijn.  
3Zeg tegen de hele gemeenschap van Israël: “Op de tiende van deze 
maand moet elke familie een lam of een bokje uitkiezen, elk gezin 
één. 4Gezinnen die te klein zijn om een heel dier te eten, nemen er 
samen met hun naaste buren een, rekening houdend met het aantal 
personen en met wat ieder nodig heeft. 5Het mag het jong van een 
schaap zijn of het jong van een geit, als het maar een mannelijk dier 
van één jaar oud is zonder enig gebrek. 6Houd dat apart tot de 
veertiende van deze maand; die dag moet de voltallige gemeenschap 
van Israël de dieren in de avondschemer slachten. 7Het bloed moeten 
jullie bij elk huis waarin een dier gegeten wordt, aan de beide 
deurposten en aan de bovendorpel strijken. 8Rooster het vlees en eet 
het nog diezelfde nacht, met ongedesemd brood en bittere 
kruiden. 9Het dier mag niet halfgaar of gekookt worden gegeten, maar 
uitsluitend geroosterd, en in zijn geheel: met kop, poten en 
ingewanden.  
10Zorg dat er de volgende morgen niets meer van over is. Mocht er 
toch iets overblijven, dan moet je dat verbranden. 11 Zo moeten jullie 
het eten: met je gordel om, je sandalen aan en je staf in de hand, in 
grote haast. Dit is een maaltijd ter ere van de HEER, het 
pesachmaal. 12 Ik zal die nacht rondgaan door Egypte, en ik zal daar 
alle eerstgeborenen doden, zowel van de mensen als van het vee, en 
ik zal alle Egyptische goden van hun voetstuk stoten, want ik ben 
de HEER. 13Maar jullie zal ik voorbijgaan: aan het bloed zal ik jullie 
huizen herkennen, en door dat merkteken zal de dodelijke plaag 
waarmee ik Egypte straf, jullie niet treffen. 
14Die dag moet voortaan een gedenkdag zijn, die je moet vieren als 
een feest ter ere van de HEER. Dit voorschrift blijft voor altijd van 
kracht, alle komende generaties moeten die dag vieren. 15Eet dan 
zeven dagen lang ongedesemd brood, en verwijder meteen op de 
eerste dag alle zuurdesem uit jullie huizen; wie op een van die zeven 
dagen iets eet dat zuurdesem bevat, moet uit de gemeenschap van 
Israël gestoten worden. 16De eerste en zevende dag zijn heilige dagen 
die jullie samen moeten vieren. Die beide dagen mag er geen enkele 
bezigheid verricht worden, jullie mogen alleen het voedsel bereiden 
dat ieder nodig heeft.  
17Dit voorschrift blijft voor altijd van kracht. Generatie na generatie 
moeten jullie het feest van het Ongedesemde brood vieren, omdat ik 
jullie die dag, in groepen geordend, uit Egypte heb geleid. 18Van de 
avond van de veertiende dag van de eerste maand tot de avond van 
de eenentwintigste dag van die maand moeten jullie ongedesemd 
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brood eten. 19Gedurende die zeven dagen mag er geen zuurdesem in 
jullie huizen te vinden zijn; iedereen die iets eet dat zuurdesem bevat, 
moet uit de gemeenschap van Israël gestoten worden, of het nu een 
vreemdeling is of een geboren Israëliet. 20Eet niets dat met zuurdesem 
bereid is; eet uitsluitend ongedesemd brood, waar jullie ook wonen.”’ 
 
zingen: LvdK Gez. 4 : 1,3,5,6. ‘Wij eten weer het bitter brood’   
1. Cant: 

 

 

 
 
 
3. Allen: Wij eten haastig in de nacht/   
  kruiden en ongezuurde broden. 
  Wij doen wat Gij ons hebt geboden,/   
  wij eten ’t lam door ons geslacht. 
 
5. Cant: Doe Gij ons door het water gaan/   
  en laat uw wolkkolom ons richten, 
  uw vuurkolom ons ’s nachts verlichten!/   
  Maak onze voet een vaste baan! 
 
6. Allen: Neem onze reisstaf in uw hand/   
  en wijs ons weer, als in die dagen 
  dat Gij Egypte hebt geslagen,/   
  de weg naar het beloofde land. 
 
de lezing uit de Evangeliën:  Lucas 22:1-27  
     [1] Het feest van het Ongedesemde brood, dat Pesach genoemd 
wordt, was bijna aangebroken.  [2] De hogepriesters en de schrift-
geleerden wilden Hem uit de weg ruimen en zochten naar een goede 
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gelegenheid, want ze waren bang voor de reactie van het volk.  [3] 
Toen nam Satan bezit van Judas, bijgenaamd Iskariot, een van de 
twaalf.  [4] Hij ging naar de hogepriesters en tempelwachters en 
besprak met hen hoe hij Jezus aan hen zou kunnen uitleveren.  [5] Ze 
waren opgetogen en spraken af dat ze hem daarvoor geld zouden 
geven.  [6] Judas nam hun aanbod aan en zocht een gunstige 
gelegenheid om Jezus aan hen uit te leveren, zonder dat het volk het 
zou merken. 
     [7] De dag van het Ongedesemde brood, waarop het pesachlam 
geslacht moest worden, brak aan.  [8] Jezus stuurde Petrus en 
Johannes op pad met de woorden: ‘Ga voor ons het pesachmaal 
bereiden, zodat we het kunnen eten.’  [9] Ze vroegen hem: ‘Waar wilt 
U dat we het bereiden?’  [10] Hij antwoordde: ‘Let op, wanneer jullie 
de stad in gegaan zijn, zal jullie een man tegemoetkomen die een kruik 
water draagt. Volg hem naar het huis waar hij binnengaat,  [11] en zeg 
tegen de heer van dat huis: “De meester vraagt u: ‘Waar is het 
gastenvertrek waar Ik met mijn leerlingen het pesachmaal kan eten?’”  
[12] Hij zal jullie een grote bovenzaal wijzen die al is ingericht; maak 
het daar klaar.’  [13] Ze gingen op weg, en alles gebeurde zoals Hij 
gezegd had, en ze bereidden het pesachmaal. 
     [14] Toen het tijd was, ging Hij samen met de apostelen aanliggen 
voor de maaltijd.  [15] Hij zei tegen hen: ‘Ik heb er hevig naar verlangd 
dit pesachmaal met jullie te eten voor de tijd van mijn lijden aanbreekt.  
[16] Want Ik zeg jullie: Ik zal geen pesachmaal meer eten totdat het 
zijn vervulling heeft gekregen in het koninkrijk van God.’  [17] Hij nam 
een beker, sprak het dankgebed uit en zei: ‘Neem deze beker en geef 
hem aan elkaar door.  [18] Want Ik zeg jullie: vanaf nu zal Ik niet meer 
drinken van de vrucht van de wijnstok tot het koninkrijk van God 
gekomen is.’  [19] En Hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, 
brak het brood, deelde het uit en zei: ‘Dit is mijn lichaam, dat voor jullie 
gegeven wordt. Doe dit, telkens opnieuw, om Mij te gedenken.’  [20] 
Zo nam Hij na de maaltijd ook de beker, en zei: ‘Deze beker, die voor 
jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond, dat door mijn bloed 
gesloten wordt. 
     [21] Maar weet wel dat degene die Mij zal uitleveren samen met 
Mij aan deze tafel aanligt.  [22] Want de Mensenzoon moet heengaan 
zoals het voor Hem bepaald is, maar wee de mens die Hem zal 
uitleveren.’  [23] Ze vroegen zich onder elkaar af wie van hen zoiets 
zou kunnen doen. 
     [24] Toen ontstond er onder hen onenigheid over de vraag wie van 
hen de belangrijkste was.  [25] Jezus zei tegen hen: ‘Vorsten oefenen 
heerschappij uit over de aan hen onderworpen volken, en wie macht 
heeft laat zich weldoener noemen.  [26] Laat dat bij jullie niet zo zijn! 
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De belangrijkste van jullie moet de minste worden en de leider de 
dienaar.  [27] Want wie is belangrijker: degene die aanligt om te eten 
of degene die bedient? Is het niet degene die aanligt? Maar Ik ben in 
jullie midden als iemand die dient. 
 
zingen:  566 ‘Midden in de dood’     
 
1. Cant:
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Allen: Dood is in ons bloed,/ dood voor onze ogen, 
  maar Hij geeft ons moed,/  dat wij leven mogen   
  met de dood in ‘t bloed . 
 
3. Allen: Dat wij uit de dood/  opstaan om te leven, 
  etend van het brood/  dat Hij heeft gegeven 
  midden in de dood. 
 
4. Cant: Lamp voor onze voet,/  licht voor onze ogen, 
  geef ons levensmoed/  met de dood voor ogen, 
     met de dood in ’t bloed. 
 
5. Allen: Jezus, uit de dood/  opgestaan tot leven, 
  wees voor ons het brood,/  dat wij in U leven 
  midden in de dood. 
 
6. Allen: Wees voor ons de wijn,/  dat wij van U drinken. 
  Wees voor ons de pijn,/  dat wij in U zinken, 
  dat wij in U zijn. 
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DE DIENST VAN HET DELEN 
 
de gebeden 
 
de nodiging  
 
de vredegroet:  (wij zeggen tegen elkaar:) 
 a. De vrede van Christus voor jou! 
 
het Tafelgebed   (‘Is hier de plaats’) 
 v. De Heer wil bij ons zijn, 
 a. De Heer wil ons bewaren. 
 v. Heft uw harten op tot God, 
 a. wij zijn met ons hart bij de Heer. 

v. Laten wij God danken. 
 a. Hem alleen komt onze dank toe. 
 v. U komt onze dank toe, Eeuwige,hoor ons bidden en zingen:
     

 
Allen:  

 

 
Allen: 
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de gemeenschap van brood en wijn   

Wij komen naar voren, geven eerst onze gaven (zie pag. 16) 

en ontvangen brood en wijn, terwijl wij zingen:  

 

  
 
danklied:  (1e maal cantorij, daarna 2x allen) 

 

 
Vertaling: Looft alle volken, looft de Heer.          
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DE OVERGANG NAAR DE GOEDE VRIJDAG 
 
lezen: Marcus 14:26 en 32-42 
26 Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de 
Olijfberg 

32 Ze kwamen bij een plek die Getsemane heette, en hij zei tegen zijn 
leerlingen: ‘Blijven jullie hier zitten, terwijl ik ga bidden.’ 33Hij nam 
Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee. Hij voelde zich onrustig 
en angstig worden 34 en zei tegen hen: ‘Ik voel me dodelijk bedroefd; 
blijf hier waken.’  
35Hij liep nog een stukje verder, liet zich toen op de grond vallen en 
bad dat dit uur zo mogelijk aan hem voorbij mocht gaan. 36 Hij zei: 
‘Abba, Vader, voor u is alles mogelijk, neem deze beker van mij weg. 
Maar laat niet gebeuren wat ik wil, maar wat u wilt.’  
37Hij liep terug en zag dat zijn leerlingen lagen te slapen. Hij zei tegen 
Petrus: ‘Simon, slaap je? Kon je niet één uur waken? 38 Blijf wakker en 
bid dat jullie niet in beproeving komen; de geest is wel gewillig, maar 
het lichaam is zwak.’  
39Weer ging hij weg om te bidden, met dezelfde woorden als 
daarvoor. 40Toen hij weer terugkwam, lagen ze opnieuw te slapen, 
want hun ogen vielen steeds dicht, en ze wisten niet wat ze hem 
moesten antwoorden.  
41Toen hij voor de derde maal terugkwam, zei hij tegen hen: ‘Liggen 
jullie daar nog steeds te slapen en te rusten? Het is zover: het ogenblik 
is gekomen waarop de Mensenzoon wordt uitgeleverd aan de 
zondaars. 42Sta op, laten we gaan; kijk, hij die me uitlevert, is al 
vlakbij.’ 
 
stilte 
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zingen: 253 ‘De zon daalt in de zee’   
 

(ondertussen wordt de Tafel leeg gemaakt) 
 
1. Cant:

  
2. Cant: Laat dagen in de nacht, 

 waar wanhoop heerst en dood, 
 geloof en hoop op U: 
   U hebt uw schepping lief, 
  U hebt uw schepping innig lief. 
 

3. Allen: Kom, nacht, en troost ons zacht. 
 Kom, God, genees ons hart. 
 Kom, leg uw hand op ons 
    en heel zo elke wond. 
    Heel, Vader, ook de diepste wond. 

 
 

Wij verlaten in stilte de kerk. 
 
 

De dienst wordt morgen, Goede vrijdag, voortgezet. 
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Toelichting op de inzameling van de gaven: 
 

Net als in de eerste gemeenten brengen wij, voordat we brood en 

wijn ontvangen, onze gaven om van uit te delen aan wie gebrek lijdt.  

Dit keer aan kerken in Syrië als plek van hoop en herstel. 

Uitzichtloos en rampzalig is de situatie in Syrië. Steeds meer 

mensen in nood doen een beroep op kerken voor onderdak, voedsel 

en veiligheid. De zelf zwaar getroffen Syrische kerken bieden tussen 

de puinhopen hulp aan iedereen die bij hen aanklopt. Samen met 

Kerk in Actie steunen we de kerken in Syrië, zodat zij moed houden 

om hun belangrijke werk te blijven doen. Zolang zij zich inzetten 

laten we hen niet met lege handen staan.  

 

U kunt uw bijdrage geven via de app Appostel of middels deze link: 
https://site.skgcollect.nl/292/pagina/5627/digitale-collecte.html 
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GOEDE VRIJDAG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De dienst van vanavond is de voortzetting van gisteravond. 
Wij verlieten toen de kerk in stilte nadat wij de Maaltijd vierden en 
hoorden over Jezus’ verlatenheid in Gethsemane. 
Vandaag gedenken wij het lijden en de dood van onze Heer Jezus.  
 
De dienst heeft een meditatief karakter.  
Het is dan ook een dienst van ingehouden adem, van soberheid, van 
lezing, liederen en gebed. 
We lezen uit het evangelie naar Matteüs en zien beelden van een 
hedendaagse Kruisweg, gemaakt door kunstenaar/predikant Ruud 
Bartlema 
en wij buigen het hoofd onder de kruiswoorden van Jezus. 
 
Voor en na de dienst is het stil in de kerk. 
De dienst eindigt “onaf”. Zo gaan we de Stille Zaterdag in. 
En pas als die dag voorbij is, in de Paasnacht, vernemen wij 
van Licht dat de duisternis overwint. 
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DE VOORBEREIDING 
 
 
 
 
 
 
 (het is stil in de kerk) 
 
 
 
 
stilte (waarin wij tot inkeer komen) 
 
groet en gebed 
 v. De Heer wil bij ons zijn. 
 a. De Heer zal ons bewaren. 
 v. Hef uw harten op tot God. 
 a. Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
 
 v. Laten wij bidden: 
  Bij U, o God, schuilen wij  
     in het onbarmhartige licht van deze dag. 
     Bij U, Heer, schuilen wij en bidden: 
     Hoor ons, en blijf toch niet ver! 
 a. Hoor ons en kom ons te hulp! 
 
 v. Gij zijt voor ons als een wal om ons heen, 
 a. een beschutting tegen nacht en ontij! 

 
v. In Uw handen , Heer, bevelen wij ons leven. 

 a. Beschut ons met de schaduw van uw vleugels! 
 
v. Wij willen hier gedenken het leven, het lijden en de dood  

     van Jezus, Uw geliefde mens. 
     Hij heeft onze zwakheden gedragen 
     en onze leegte op zich genomen, 
     en wij zien op naar het kruis. 
    Laat dit uur voor ons zijn als een waken en bidden met Hem. 
 a. In Uw handen, Heer, bevelen wij ons leven!   Amen. 
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zingen: Psalm 22: 1,2 ’Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij!?’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2  Nochtans, op U, o God die heilig zijt 

en troont op lofgezangen, U gewijd 
door Israël dat gij hebt uitgeleid, 
steunt ons vertrouwen, 
immers, de vaad'ren bleven op U bouwen, 
dat Gij hen naamt in heilige bescherming: 
Gij hebt, als zij riepen om ontferming, 
hen niet beschaamd. 

 
DE SCHRIFTEN 
 
de lezing uit de Tora: Exodus 12:21-28 
  [21] Toen riep Mozes de oudsten van Israël bij elkaar. 
‘Elke familie moet een lam of een bokje kiezen,’ zei hij, ‘en dat moet 
worden geslacht als Pesach offer.  
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[22] Laat ieder daarna een bosje majoraan nemen, dat in de schaal 
met bloed dopen 
en het bloed aan de bovendorpel en aan de beide deurposten 
strijken. Ga dan tot de morgen de deur niet uit,  
[23] want de HEER zal door Egypte heen gaan om het te straffen. 
Maar ziet Hij bij een deur bloed aan de bovendorpel en aan de 
posten, dan zal Hij die deur voorbijgaan, 
Hij zal de doodsengel geen toestemming geven om uw huizen 
binnen te gaan en u te treffen.  
[24] Dit voorschrift blijft voor u en uw kinderen voor altijd van kracht.  
[25] Ook als u eenmaal in het land bent dat de HEER u zal geven, 
zoals Hij heeft beloofd, moet u dit gebruik in ere houden.  
[26] En als uw kinderen dan vragen: “Wat betekent dit 
gebruik?”,  [27] antwoord dan: 
“Wij brengen de HEER een Pesach offer omdat Hij de huizen van de 
Israëlieten voorbij is gegaan 
toen Hij de Egyptenaren strafte; ons heeft Hij gespaard.”’ 
Toen knielden de Israëlieten en bogen ze zich diep neer.  
[28] Daarna gingen ze uiteen en deden wat de HEER aan Mozes en 
Aäron had bevolen. 
 
zingen: 816: 1,2 ’Dat wij onszelf gewonnen geven’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2  Dat wij versteende zekerheden 

verlaten om op weg te gaan. 
Dat niet de greep van het verleden 
ons achterhaalt en stil doet staan. 
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het evangelie van de Goede Vrijdag: Matteüs 27:1-61 
 
zingen: 556:1,5. ‘Alles wat over ons geschreven staat’

 
 
5.  Dit is uw opgang naar Jeruzalem 
 waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen, 
 vrede aan allen die uw naam verhogen: 
 gist’ren ‘hosanna’, heden ‘kruisig hem!’ 
 
het lijdensverhaal verbeeld   (Kruisweg van Ruud Bartlema) 
 
 lezen: 1-10  
 
 lezen: 11-14  
      
 lezen: 15-18  
 
zingen: 558: 1 ‘Jezus om uw lijden groot’ 
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 lezen: 19  
 
 lezen: 20-23  
 
 lezen: 24-25  
 
 zingen: 558: 5 
  Here, om uw bloedig zweet, 
  als G’alleen de wijnpers treedt, 
  om de kelk vol bitter leed, 
  Kyrie eleison! 
  
 lezen: 26-31  
 
 zingen: 558: 6 
  Om het zwijgen, het geduld, 
  waarmee Gij de Wet vervult, 
  als men vruchtloos zoekt naar schuld, 
  Kyrie eleison! 
 
 lezen: 32  
 
 lezen: 33-37  
 
 zingen: 558: 8 
  Om de doornen van uw kroon, 
  om de gees’ling en de hoon, 
  roepen wij, o Mensenzoon, 
  Kyrie eleison! 
 
 lezen: 38-50 
 
stilte  (de Paaskaars wordt gedoofd) 
 
 lezen: 51-54  
 
 lezen: 55-61 
 
stilte   
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zingen: 928 ‘Hoe ik ook ben’   

 
 
2.  Hoe ik ook ben 
 verloren geraakt, 
 nog draagt mij een engel 
 
3.  Hoe ik ook ben 
 geworden tot niets, 
 nog ziet mij die Ene! 
 
 
DE AANKLACHT VAN DE KRUISWOORDEN:  
 
gebed: 
 v. JHWH, onze God, Vader voor eeuwig, 
     wees ons barmhartig, wees ons nabij. 
     Omdat het lijden van Christus niet voorbij is 
     zolang het kwaad nog heerst in de wereld en in onszelf, 
     horen wij met schaamte de kruiswoorden van Jezus aan. 
     Waar wij hier alle zondagen troost en moed zochten 
     in hoe Hij geleefd heeft en uit wat Hij gezegd heeft, 
     en waar wij de psalmen zongen waarmee Hij leefde 
     en kon sterven, 
     klinken zijn kruiswoorden vandaag in onze oren 
     als een aanklacht tegen ons handelen. 
 a. En daarom buigen wij ons hoofd, 
     als kerk en als gelovigen,  
     op deze Goede Vrijdag, 
     onder de vermaning  
     die uit zijn woorden spreekt. 
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 v. Jezus heeft gebeden: 
   ‘Vader, vergeef hun, want zij weten niet wat zij doen’.  

         (Lc. 23:34) 
  
 a. Maar wij zijn hard voor elkaar  en voor wie anders is.  
 
 zingen: 301g 

 

 v. Jezus heeft tegen de man naast hem gezegd: 
     ‘Vandaag nog zul je met mij in het paradijs zijn’.   (Lc.23:43) 
 a. Maar in onze maatschappij willen we  
     dat iedereen voor zichzelf zorgt. 
 
 zingen: Kyrie ….. 
 
 v. Jezus sprak:  
     ‘Vrouw, zie je zoon, zoon zie je moeder’.            (Joh. 19:27) 
 a. Maar wij willen onafhankelijk zijn, 
     onze eigen weg kunnen gaan. 
 
 zingen: Kyrie ….. 
 
 v. Jezus heeft geroepen: 
     ‘Mijn God, mijn God,  
   waarom hebt U mij verlaten!?’     (Mt.27:46) 
 a. Maar wij laten U vaak in de steek 
     en gaan aan U voorbij. 
 
 zingen: Kyrie …. 
 
 v. Jezus riep:  
     ‘Ik heb dorst!’                         (Joh. 19:30) 
 a. Maar àl te vaak vergeten wij wie gebrek lijdt, 
     lopen we langs hen heen. 
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 zingen: Kyrie …. 
 
 v. Jezus heeft gezegd:  
     ‘Het is volbracht!’               (Joh. 19:30) 
 a. Maar wij vergeten onze roeping en leven bij de dag. 
 
 zingen: Kyrie ….. 
 
 v. Jezus heeft geroepen:  
     ‘Vader, in Uw handen leg ik mijn leven’              (Luc. 23:46) 
 a. maar wij willen onszelf handhaven  
     en komen zo moeilijk tot vertrouwen. 
  
 zingen: Kyrie ….. 
   
het avondgebed en het Onze Vader:  
 v. Blijf bij ons, JHWH, 
     want de avond is over ons gevallen, 
 a. blijf bij ons, Heer, 
     want wij vrezen het duistere dreigen 
     van een nacht die een eeuwigheid duurt. 
 v. Blijf bij ons, JHWH, 
     want wij wachten gespannen op de morgen 
     en weten niet óf zij wel komt. 
 a. Blijf Gij tot ons spreken, 
     ook als wij niet meer weten 
     wat te zeggen in het licht van deze dag. 
 v. Blijf naar ons omzien, 
     wanneer ons hart speurt naar uw nabijheid, 
 a. naar uw licht in het donker. 
 v. Blijf naar ons horen als wij U in de stilte zeggen 
     wat ons belast en bezwaart: 
  
   (stil gebed) 
 
 v. Blijf bij ons, JHWH, 
     met een enkel woord, een teken van leven. 
     Blijf bij ons, Metgezel, 
     ga mee met ons en blijf ons vertellen 
     het geheim van liefde, geloof en hoop. 
     Blijf ons nabij, Nabije, 
 a. en help ons  
     dat wij U niet verlaten  
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     in de eenzaamheid van deze nacht. 
     Heer, blijf bij ons, 
     blijf ons nabij, 
     blijf ons bij! 
  
 v. En hoor ons als wij nu bidden: 
 a.  Onze Vader in de hemel, 
  laat uw Naam geheiligd worden, 

laat uw koninkrijk komen 
en uw wil gedaan worden, 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij hebben vergeven  
wie ons iets schuldig was. 
En breng ons niet in beproeving, 
maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan U behoort het koningschap 
de macht en de majesteit  
tot in eeuwigheid.  
Amen. 

  
 
  
 
 

De dienst eindigt ‘onaf’, 
 

in stilte verlaten wij de kerk. 
 

EN TOCH …….. 
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STILLE ZATERDAG – PAASWAKE 
 

 
U ontvangt een kaarsje en  
wij komen binnen in stilte  

  

 
(deze stilte is de voortzetting 
van de Goede Vrijdag-viering) 
 
 
Stem: Er is een vreemde leegte neergedaald, 

 een grote stilte die geen stilstand is. 
 
 Weggestorven het tumult van onrecht en dood, 
 van innerlijke strijd. 
 Achter ons. Al half vergeten. Van geen belang. 
 
 Rondom ons gaat het leven voort, 
 trekkend rond de plaats van leegte 
 die ons bestaan geworden is. 
 
 En wij overdenken 
 wat gebeurd moet zijn. 
 
 En van ver daalt een milde vrede 
 over die gedachten neer, 
 waar de dood zo dichtbij langsging, 
 dingen meenam, die hun dienst gedaan hebben, 
 mensen meenam die ons lief zijn,  
 die ons lief zijn …… 
 
Cantorij 1e keer, Allen 2e en 3e keer 

 



 pag. 28 

 

Stem: 
 Uitgevochten, uitgeleden, 
 afgeleefd en uitgeput 
 zijn wij slechts.   ……. en toch in vrede. 
 
 Grijs de toekomst, geen verleden, 
 zelfs de tijd is opgelost. 
 
 In de aarde kiemt het leven, 
 in ons hart woont nog de liefde. 
 Nee, te rijmen valt dit niet …… 
 
Cant.: Veertig dagen zijn voorbij nu en de winter is gegaan 

o, wij wachten vol verlangen dat het groen van veld en akker   
tot nieuw leven op zal staan. 

Allen: Refr.:  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
Cant.: Veertig weken duurt het groeien van het ongeboren kind 

in de warme schoot van moeder tot het klaar is om te komen 
volheid is en nieuw begin. 

Allen: Refr. 
 
Cant.:Veertig jaren van een leven zijn naar mensenmaat een tijd 

om te leren en te delen wat met moeite werd verkregen, 
daardoor worden mensen vrij. 

Allen: Refr. 
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Cant.:Veertig dagen zijn gegaan nu soms een tocht door de woestijn  
 waar we leerden om te vragen hoe je duister kunt verjagen 

om met Pasen klaar te zijn.  
Allen: Refr. 
 
Stem: Aan de grenzen van ons weten 
 een gedachte die niet gaan wil 
 en die wij niet durven denken….. 
 dood schept ruimte voor iets nieuws. 
 In de akker sterft het graan, 
 groen worden de velden, 
 verandering …….   
 
Cantorij, Allen herhalen 

 
 
stilte 
 
Cant: Nachtblauw de hemel, donker de aarde. Geen enkel geluid.  

Niets te horen. Niets beweegt. ` 
Als in doodsslaap wachten wij op wat komt.      

 
Stem: Hoor! Klopt daar het leven aan? 

 
Een lied breekt in, in duisternis,    
wekt ons 
roept ons op te staan ….. 

 
Opstaan, en opnieuw op weg gaan, 
nieuwe wegen, ongebaand nog. 
Verandering ……. 



 pag. 30 

 

 Stilte   
     

De nieuwe Paaskaars wordt brandend binnengebracht,   
wij gaan staan.            

 
diaken: Licht van Christus! 
allen: Heer, wij danken U! 
 
diaken: Licht van Christus! 
allen:  Heer, wij danken U! 
 
diaken: Licht van Christus! 
allen:  Heer, wij danken U!                                    
 

DE LOF VAN HET LICHT 

Solo:    Licht dat terug komt. Hoop die niet sterven wil.  
Vrede, die bij ons blijft!  

2x Allen: 
 
 
 
 
 
 
 

 
(wij gaan zitten) 

het Lof-gebed voor de Paasnacht 
  Laten hemel en aarde zich verheugen! 
  En ook wij, ook wij: 
  zingen en juichen mogen wij  
  in deze nacht. 
 
  Zingen zal dit huis en juichen, 
  zingen zullen hout en steen, 
  zingen zullen wij en juichen 
  met heel de ruimte om ons heen!. 
 
  Ademhalen mag de aarde 
  nu de hemel zelf weerklinkt. 
  Grensloos onze zangen 
  om de dag die nu begint. 
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  Zingend willen wij ontwaken 
  want Uw licht is opgegaan. 
  Vreugde, vrede, nieuwe toekomst 
  nu Gij Jezus op deed staan! 
  Heer, onze God,  
  hoor ons loflied. 
 
 (wij delen het licht van de nieuwe Paaskaars en zingen:)  
 

1e keer Cantorij,  2e keer Allen: 

 
 

(over de lege tafel komt nu het stralende witte kleed  
van de opstanding.)  

 
Stem: Weggesprongen uit het duister, 
 Sprankelend de jonge morgen. 
 Helder nog de Morgenster! 
Allen:  Licht, licht …. 
 
Stem:  De Dageraad, zojuist geboren 
 - dauw aan haar wimpers – 

staat stralend op aarde. 
Allen:  Licht, licht …. 
 
Stem: Dansend komt zij uit het oosten, 
 - wieg en woonplaats van het licht – 
 de zon in al haar luister. 
 Zo komt de Wedergeborene, de Zon van het al, 

Die de dood overwon, 
 het leven zijn plaats hergaf. 
Allen:  Licht, licht, …. 
 
Stem: Zoals de jonge gouden Zon 
 al het geschapene zijn vorm hergeeft 
 het water diepte, 

de hemel hoogte, 
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de einder verte, 
en alle vormen kleur, 
een kleed van kleur over de aarde, 

Allen: Licht, licht, …. 
 
Stem: De duizend doden in het leven,   
 de angst daarvoor,   
 ja, zelfs de dood aan het einde 
 heeft aan verschrikking ingeboet. 
Allen: Licht, licht, …. 
 
Stem: zo hergeeft de Opgestane, 
 Die de dood overwon, 
 De Wedergeborene, 
 het leven, het prachtige, kostbare leven 
 aan alles en allen die, als Deze, 
 een dood zijn doorgegaan. 
Allen: Licht, licht, …. 
 
Stem: De duizend doden in het leven, 
 de angst daarvoor, 
 ja, zelfs de dood aan het einde 
 heeft aan verschrikking ingeboet. 
Allen: Licht, licht, …. 
 
Stem: Het leven, sterker dan de dood! 
 Leven dat opstaat, altijd weer opstaat, 
 leven dar onsterfelijk is. 
 Licht dat terug kwam. 

Hoop die niet stierf. 
Vreugde die bij ons blijft! 

 
 

VERHALEN VAN BEVRIJDING 

eerste lezing: Genesis 1:1-5 
 

Stem:  Waarom is deze nacht zo anders dan andere nachten? 
 Waarom slapen wij niet en luisteren wij  
 naar al die verhalen uit een ver verleden? 
 
Voorg: Om niet te vergeten wat het joodse volk ons 

doorgegeven heeft, 
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 om niet te vergeten dat ook wij mogen leven  
vanuit de bevrijding,  

 om te herkennen en te geloven dat ook wij  
mensen van God zijn. 

 
lezen:  Genesis 1:1-5 (de Schepping) 
 [1] In het begin schiep God de hemel en de aarde.   

[2] De aarde was woest en doods, duisternis lag over de 
oervloed, en over het water zweefde Gods geest. 

      [3] God zei: ‘Laat er licht zijn,’ en er was licht.   
 [4] God zag dat het licht goed was,  
 en Hij scheidde het licht van de duisternis;   
 [5] het licht noemde Hij dag, de duisternis noemde Hij nacht. 
 Het werd avond en het werd morgen. De eerste dag. 
 
zingen: 162:1,3,5,6. ‘In het begin lag de aarde verloren’  
1. Cant: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Allen:  In het begin is de aarde gekomen, 
  in het begin uit de diepte der zee.   
  In het begin kwam het gras en de bomen, 
  bloeiden de bloemen en graasde het vee. 

 
5. Cant:  In het begin kwamen vogels gevlogen, 

  in het begin werd hun lied al gehoord. 
  Vissen in ’t water, wat leeft op het droge: 
  God schiep de dieren, elk naar hun soort. 
 

6. Allen: In het begin riep God mensen tot leven, 
 in het begin was het woord in hun mond. 
 Wat was het goed om op aarde te wonen, 
 wat was God blij dat de wereld bestond. 
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tweede lezing: Exodus 14 
 
Stem:  Waarom is deze nacht anders dan andere nachten? 
  Elke nacht herinnert ons toch aan de dood?  
 
Voorg:  Maar deze nacht is anders, omdat God anders is. 
  Hij wil niet onze dood, 
  Hij trok ons uit het water op het land. 
  Luister naar het verhaal van het dreigende water  
  en hoe de Eeuwige zij volk gered heeft. 
 
lezen: Exodus 14   (de Doortocht) 

[1] De HEER zei tegen Mozes:  [2] ‘Zeg tegen de Israëlieten  
dat ze omkeren en hun kamp opslaan voor Pi-Hachirot, tussen 
Migdol en de zee; jullie moeten je kamp recht tegenover Baäl-
Sefon opslaan,vlak bij de zee.  [3] De farao zal denken dat 
jullie de weg kwijt zijn 
geraakt en de woestijn niet meer uit kunnen komen.  [4] Ik zal  
ervoor zorgen dat hij onverzettelijk blijft, zodat hij jullie 
achtervolgt, en dan zal Ik mijn majesteit tonen door de farao 
en zijn hele leger ten val te brengen. Dan zullen de 
Egyptenaren beseffen dat Ik de HEER ben.’ De Israëlieten 
gehoorzaamden. 
[5] Toen aan de farao, de koning van Egypte, bericht werd dat 
het volk gevlucht was, kregen hij en zijn hovelingen spijt. ‘Hoe 
konden we Israël zomaar laten vertrekken!’ zeiden ze. ‘Nu zijn 
we onze slaven kwijt.’  [6] De farao liet zijn strijdwagen 
inspannen en verzamelde zijn krijgsvolk.  [7] Hij nam de 
zeshonderd beste wagens van Egypte mee, en ook alle 
andere, stuk voor stuk bemand door officieren.  [8] De HEER 
zorgde ervoor dat de farao, de koning van Egypte, 
onverzettelijk bleef, zodat hij de achtervolging op de 
Israëlieten inzette, die vastberaden vertrokken waren. 
[9-10] De Egyptenaren achtervolgden hen, en haalden hen in 
bij Pi-Hachirot, waar het volk van Israël zijn kamp had 
opgeslagen, dicht bij de zee, tegenover Baäl-Sefon. Toen de 
Israëlieten de farao zagen naderen, met al zijn paarden, 
wagens en ruiters en al zijn voetvolk, werden ze doodsbang 
en riepen ze de HEER luidkeels om hulp.  [11] Ze zeiden 
tegen Mozes: ‘Waren er soms in Egypte geen graven, dat u 
ons hebt meegenomen om in de woestijn te sterven? Hoe kon 
u ons dit aandoen! Waarom hebt u ons uit Egypte 
weggehaald?  [12] Hebben we niet al in Egypte gezegd: “Laat 
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ons toch met rust, laat ons maar als slaven voor de 
Egyptenaren werken, want dat is altijd nog beter dan om te 
komen in de woestijn”?’  [13] Maar Mozes antwoordde het 
volk: ‘Wees niet bang, wacht rustig af. Dan zult u zien hoe de 
HEER vandaag voor u de overwinning behaalt. De 
Egyptenaren die u daar nu ziet, zult u hierna nooit meer 
terugzien.  [14] De HEER zal voor u strijden, u hoeft zelf niets 
te doen.’ 
[15] De HEER zei tegen Mozes: ‘Waarom roep je Mij te hulp? 
Zeg tegen de Israëlieten dat ze verder trekken.  [16] Jij moet je 
staf geheven houden boven de zee en zo het water splijten, 
zodat de Israëlieten dwars door de zee kunnen gaan, over 
droog land.  [17] Ik zal de Egyptenaren onverzettelijk maken 
zodat ze hen achterna gaan, en dan zal Ik mijn majesteit 
tonen door de farao en zijn hele leger, zijn wagens en zijn 
ruiters, ten val te brengen.  [18] De Egyptenaren zullen 
beseffen dat Ik de HEER ben, als Ik in mijn majesteit de farao, 
met al zijn wagens en ruiters, ten val heb gebracht.’ 
[19] De engel van God, die steeds voor het leger van de 
Israëlieten uit was gegaan, stelde zich nu achter hen op. Ook 
de wolkkolom, die eerst voor hen uit ging, stelde zich achter 
hen op,  [20] zodat hij tussen het leger van de Egyptenaren en 
dat van de Israëlieten kwam te staan. Aan de ene kant bracht 
de wolk duisternis, aan de andere kant verlichtte de vuurzuil 
de nacht. Die hele nacht konden de legers niet bij elkaar 
komen.  [21] Toen hield Mozes zijn arm boven de zee, en de 
HEER liet de zee terugwijken door gedurende de hele nacht 
een krachtige oostenwind te laten waaien. Hij veranderde de 
zee in droog land. Het water spleet,  [22] en zo konden de 
Israëlieten dwars door de zee gaan, over droog land; rechts 
en links van hen rees het water op als een muur.  [23] De 
Egyptenaren achtervolgden hen, alle paarden en wagens van 
de farao en al zijn ruiters gingen achter hen aan de zee in.  
[24] Maar in de morgenwake keek de HEER vanuit de vuurzuil 
en de wolkkolom neer op het Egyptische leger en zaaide 
paniek onder hen.  [25] Hij liet de wielen van de wagens 
vastlopen, zodat de Egyptenaren met moeite vooruitkwamen. 
‘Laten we vluchten!’ riepen ze. ‘De HEER steunt de 
Israëlieten, Hij strijdt tegen ons!’ 
[26] De HEER zei tegen Mozes: ‘Strek je arm uit boven de 
zee; dan stroomt het water terug, over de Egyptenaren en 
over al hun wagens en ruiters.’  [27] Mozes gehoorzaamde, en 
toen de dageraad aanbrak, stroomde de zee terug naar haar 
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gewone plaats. De Egyptenaren vluchtten het water tegemoet, 
de HEER dreef hen regelrecht de golven in.  [28] Het 
terugstromende water overspoelde het hele leger van de 
farao, al zijn wagens en ruiters, die achter de Israëlieten aan 
de zee in gereden waren; niet een van hen bleef in leven.  [29] 
Maar de Israëlieten waren dwars door de zee gegaan, over 
droog land, terwijl rechts en links van hen het water als een 
muur omhoogrees. 
[30] Zo redde de HEER de Israëlieten die dag uit de handen 
van de Egyptenaren. Toen ze de Egyptenaren dood langs de 
zee zagen liggen  [31] en het tot hen doordrong hoe krachtig 
de HEER tegen Egypte was opgetreden, kregen ze ontzag 
voor de HEER en stelden ze hun vertrouwen in Hem en in zijn 
dienaar Mozes. 
 

zingen: 169 ‘De koning van Egypteland’ 
Cant: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allen  
Refr.: 
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2.Cant: 
 Hun ruiters zaten hoog te paard,/   hun wagens reden snel. 
 Maar hoger nog, verheven is/  Die streed voor Israël.  
Allen: Refr.  
 
4. Cant: 
 Zijn adem baande ons een pad,/  de wind werd bondgenoot. 
 De vijand echter vond zijn graf/  in ’t water van de dood. 
Allen: Refr.  

 
6. Allen: 
 Loof nu de Heer met snarenspel/  en hef de tamboerijn, 
 want Hij verloste Israël./  Geprezen moet Hij zijn!  
 Refr.  
 
derde lezing: Ezechiël 37:1-14 
 
Stem: Waarom is deze nacht anders dan andere nachten? 
 Elke nacht liggen mensen toch terneer? 
 
Voorg: Maar deze nacht is anders omdat God ons aanspreekt. 
  Hij wekt ons uit onze doodsheid, 
  Hij zet ons weer op onze voeten.   
  Hoor, jij mensenkind! 
 

lezen : Ezechiël 37:1-14 (het dal vol dorre botten) 
[1] Ik werd opnieuw door de hand van de HEER gegrepen. 
Zijn geest voerde mij mee en Hij zette mij neer in een dal vol 
beenderen.  [2] Ik moest er aan alle kanten omheen lopen, en 
zo zag ik dat er verspreid over het dal heel veel beenderen 
lagen, die helemaal waren uitgedroogd.  [3] De HEER vroeg 
mij: ‘Mensenkind, kunnen deze beenderen weer tot leven 
komen?’ Ik antwoordde: ‘HEER, mijn God, dat weet U alleen.’  
[4] Toen zei Hij: ‘Profeteer, en zeg tegen deze beenderen: 
“Dorre beenderen, luister naar de woorden van de HEER!  [5] 
Dit zegt God, de HEER: Beenderen, Ik ga jullie adem geven 
zodat jullie tot leven komen.  [6] Ik zal jullie pezen geven, 
vlees op jullie laten groeien en jullie met huid overtrekken. Ik 
zal jullie adem geven zodat jullie tot leven komen. Dan zullen 
jullie beseffen dat Ik de HEER ben.”’ 
[7] Ik profeteerde zoals mij was opgedragen. Zodra ik dat deed 
hoorde ik een geluid, er klonk een geruis van botten die naar 
elkaar toe bewogen en zich aaneenvoegden.  [8] Ik zag pezen 
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zich aanhechten en vlees groeien, ik zag hoe er huid over de 
botten heen trok, maar ademen deden ze nog niet.  [9] Toen 
zei Hij tegen mij: ‘Profeteer tegen de wind, profeteer, 
mensenkind, en zeg tegen de wind: “Dit zegt God, de HEER: 
Kom uit de vier windstreken, wind, en blaas in deze doden, 
zodat ze weer gaan leven.”’  [10] Ik profeteerde zoals Hij mij 
gezegd had, en de lichamen werden met adem gevuld. Ze 
kwamen tot leven en gingen op hun voeten staan: een 
onafzienbare menigte. 
[11] En Hij zei tegen mij: ‘Mensenkind, deze beenderen zijn 
het volk van Israël. Het zegt: “Onze botten zijn verdord, onze 
hoop is vervlogen, onze levensdraad is afgesneden.”  [12] 
Profeteer daarom en zeg tegen hen: “Dit zegt God, de HEER: 
Mijn volk, Ik zal jullie graven openen, Ik laat jullie uit je graven 
komen en Ik zal jullie naar het land van Israël brengen.  [13] 
Mijn volk, als Ik je graven open en jullie uit je graven laat 
komen, zullen jullie beseffen dat Ik de HEER ben.  [14] Ik zal 
jullie mijn adem geven zodat jullie weer tot leven komen, Ik zal 
jullie in je eigen land laten wonen, en jullie zullen beseffen dat 
Ik de HEER ben. Wat Ik gezegd heb, zal Ik doen – zo spreekt 
de HEER.”’ 

  
zingen: 609: 1,3,4. ‘Toen ik daar zat’  
 
Cant:  

  
3. Allen Toen Hij mij riep: Sta op, o mensenkind. 
  En ik stond op, rechtovereind, en hoorde 
  vleugels van vuur en adem, nieuw bewind. 
  En ik verstond de eens gegeven woorden: 
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4. Allen.  dat Hij zijn volk bevrijdt, zijn huis herbouwt, 
  dat Hij ons dor gebeente doet herleven, 
  dat Hij zijn maaksel vast in handen houdt, 
  dat in zijn boek mijn dagen staan geschreven. 
 
 
ONZE EIGEN DOORTOCHT   

(de doopgedachtenis en vernieuwing van de doopbelofte) 

  
- inleiding 
- water in het doopvont 
- de belijdenis    (wij gaan staan) 

  v. Gemeente, 
      Belijden wij dat JHWH onze God is,  
      de Schepper van hemel en aarde,  
      Vader van zijn volk en van Jezus Christus; 
      dat Hij hun èn onze Bevrijder is, 
      dat Hij een Ontfermer is,   
      en dat zijn liefde sterker is dan de dood? 
      Erkennen wij dat zijn Koningschap ook ons,  
      wij die eerder buiten stonden,  
      nabij gekomen is in Jezus, de Gezalfde,  
      en dat wij geroepen zijn Hem te volgen? 
      Vertrouwen wij er op dat de Geest van de Heilige  
      ook ons zal leiden in de waarheid,  
      en ons bij zal staan tot aan de voltooiing  
      van de schepping? 
      Willen wij blijvend deel hebben aan de gemeenschap, 
      die het leven viert met lofzang en gebed, 
      één rond de Tafel, samenscholend rond de Schriften 
      en dienend in de samenleving,  
      in navolging van Hem, onze Heer? 
 
     Wat is daarop ons antwoord, gemeente? 
 

a.   Ja, dat willen wij, wij zijn immers zèlf gedoopt in de 
Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest! 

  
 - doopwater op je huid   
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(wie wil komt naar het doopvont en ondertussen zingen wij:) 
       
 ‘In de Heer’ (uit: Liederen uit Taizé nr.2)   
 

 

  
 

VERVOLG VERHALEN VAN BEVRIJDING: DE OPSTANDING 

de vierde lezing: het Paasverhaal 
 
 Stem: Waarom is deze nacht zo anders dan andere nachten? 
  Is niet elke nacht als die van gister en van morgen? 
     
Voorg: Maar deze nacht is anders, 
  dit is de nacht van de bevrijding, 
  de nacht dat het Licht de duisternis heeft overwonnen! 
  Dit is de nacht waarin wij gedenken 
  dat de Mensenzoon werd losgemaakt 
  uit de banden van de dood! 
  v. De Heer is opgestaan! 
  a. De Heer is waarlijk opgestaan! 
  v.  Looft God om zijn grote daden! 
  a.  Hij is ons Licht en ons Leven! 
  v.  Sta op! Uw Licht is gekomen! 
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 (wij staan nu op om het Paas-evangelie te horen) 
 
 lezen: Lucas 24:1-10 

[1] Maar op de eerste dag van de week gingen ze bij het 
ochtendgloren naar het graf met de geurige olie die ze bereid 
hadden.  [2] Bij het graf aangekomen zagen ze echter dat de 
steen voor het graf was weggerold,  [3] en toen ze naar binnen 
gingen, vonden ze het lichaam van de Heer Jezus niet.  [4] Ze 
wisten zich geen raad.  
Plotseling stonden er twee mannen in stralende gewaden bij 
hen.  [5] Ze werden door schrik bevangen en bogen het hoofd. 
De mannen zeiden tegen hen: ‘Waarom zoeken jullie de 
levende bij de doden?  [6] Hij is niet hier, Hij is uit de dood 
opgewekt. Herinner je wat Hij jullie gezegd heeft toen Hij nog 
in Galilea was:  [7] de Mensenzoon moest worden uitgeleverd 
aan zondaars en moest gekruisigd worden en op de derde 
dag opstaan.’   
[8] Toen herinnerden ze zich zijn woorden. 
[9] De vrouwen keerden terug van het graf en gingen aan de 
elf en aan alle anderen vertellen wat er was gebeurd.  [10] Het 
waren Maria van Magdala, Johanna, en Maria, de moeder van 
Jakobus, en nog een aantal andere vrouwen die hen 
vergezelden. Ze vertelden de apostelen wat er was gebeurd. 

 

zingen 3x: Alleluja, alleluja, alleluja!  (Taizé nr. 11) 

 
      (waarna wij gaan zitten) 

 
DE MAALTIJD VAN DE HEER 
 
de gebeden 
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de Tafel wordt gereed gemaakt               
 
(de cantorij zingt:) ‘Ich weiß daß mein Erlöser lebt!‘ 

Ich weiß daß mein Erlöser lebt, und er wird mich hernach aus 
der Erden wieder auferwekken, und werde danach mit dieser 
meiner Haut umgeben werden, und werde in meinem Fleisch 
Gott sehen; denselben werde ich mir sehen, und meine Augen 
werden ihn schauen, und kein Fremder, kein Fremder. 
Christus, der ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn, dem tu 
ich mich ergeben, mit Freud fahr ich dahin.  

      J.M.Bach 
de nodiging 
 
de bemoediging en vredegroet: 
 v. Vrede jullie allen! 
 a. Vrede ook voor jou! 
 
 v. Geef elkaar nu een teken van vrede: 
 (wij zeggen tegen de mensen naast, voor en achter ons:) 
 a: De vrede van Christus voor jou! 
 
het Tafelgebed: ‘Zoudt Gij mij ooit beschamen?’ 
 v. JHWH wil met ons zijn! 

    Hef daarom uw harten op tot God, 
 a. als bloemen naar de zon! 
 
Cantorij – allen herhalen: 

 

Cantorij: 
Gezegend Gij die eeuwig hier nu zijt.  
Jezus uw gerechte indachtig  
delen wij dit brood en deze beker. 
Sacrament van hoop dat niets onmogelijk is bij u  
en zingen om een nieuwe aarde. 
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Doe mij gaan op uw weg. Zend uw licht en uw trouw.  
Zoudt Gij ooit mij beschamen? 

  Allen: 

  
de instellingswoorden 
 
gebed: (Allen:)     
  Onze Vader in de hemel, 

  laat uw Naam geheiligd worden, 

laat uw koninkrijk komen 

en uw wil gedaan worden, 

op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 

Vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij hebben vergeven  

wie ons iets schuldig was. 

En breng ons niet in beproeving, 

maar red ons uit de greep van het kwaad. 

Want aan U behoort het koningschap 

de macht en de majesteit  

tot in eeuwigheid.  

Amen. 

 

de gemeenschap van brood en wijn   
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het dank- en slotlied:  634 ‘U zij de glorie’  
 
1.  U zij de glorie, opgestane Heer, 
   U zij de victorie, U zij alle eer! 
    Alle menslijk lijden hebt Gij ondergaan 
    om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan: 
     U zij de glorie, opgestane Heer, 
     U zij de victorie, U zij alle eer! 
 
2.  Licht moge stralen in de duisternis, 
     nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is. 
    Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, 
     wil het woord ons geven dat hier vrede sticht: 
    U zij de glorie, opgestane Heer, 
    U zij de victorie, U zij alle eer! 
         

zending  en zegen (beantwoord met:) 
 
 allen:  Amen, amen, amen. 
 
 
 
 

Morgenochtend zetten we het feest voort! 
 

 

 

…………….. 

 

Zondag17 april:  09:00 uur Paasontbijt 

 10:30 uur Paasmorgen 
     Voorganger: ds. Bram Bregman 
   


