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PAASEVANGELIE 

Vg  De Heer is waarlijk opgestaan 

Gm DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN 

 

Lezen: Marcus 16: 1-8 

Zingen: Gz. 221: 1 en 3 (‘Wees gegroet, gij eer-
steling’) (GM) 

1 Wees gegroet, gij eersteling der dagen, 

morgen der verrijzenis, 

bij wiens licht de macht der hel verslagen 

en de dood vernietigd is! 

Here Jezus, trooster aller smarten, 

zon der wereld, schijn in onze harten, 

deel ons zelf de voorsmaak mee 

van der zaalgen sabbatsvreê! 

 

3 In uw hoede zijn wij wèl geborgen, 

en schoon eerlang 't oog ons breek', 

open gaat het op de grote morgen 

na deez' aardse lijdensweek. 

Welk een dag der ruste zal dat wezen, 

als we onsterflijk, uit de dood verrezen, 

knielen voor uw dankaltaar! 

Amen, Jezus, maak het waar! 

 

Orgelspel 

 

Ieder kan nu de kerkruimte verlaten. 
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(GELIEVE  DIT  LITURGIEBOEKJE NA ELKE VIERING IN 
DE KERK ACHTER TE LATEN) 
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WITTE  DONDERDAG 

Liturgische Kleur: wit 

Wij vieren: - de instelling van het Pascha in Israël 

- de instelling van het Avondmaal 

 

VOORBEREIDING 

Orgelspel 

Welkom en aansteken van het licht 

Woorden ter inleiding op de Stille Week 
(gemeente gaat staan) 

 

Openingsvers: 

Vg:  Houd mij in leven, wees Gij mijn redding 

Gm: steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 
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      Ons lokt met het visioen 

      Van een wereld waar het menselijk toegaat, 

      Die met ons gaat naar de toekomst. 

Gm: DAT GELOOF IK 

 

DOOPVERNIEUWING: 

Het doopvont wordt met water gevuld; 

Ieder die het wil, mag naar voren komen om haar /
zijn (doop) naam te zeggen en daarna zijn/haar 
voorhoofd een waterkruisje te ontvangen. 

 

Zingen: Lied 686: 2 en 3 (‘Wij zijn in Hem gedoopt’) 
(GM) 

2 Wij zijn in Hem gedoopt 

Hij zalft ons met zijn vuur. 

Hij is een bron van hoop 

in alle dorst en duur. 

Wie weet vanwaar Hij komt 

wie wordt zijn licht gewaar? 

Hij opent ons de mond 

en schenkt ons aan elkaar. 

 

3 De Geest die ons bewoont 

verzucht en smeekt naar God 

dat Hij ons in de Zoon 

doet opstaan uit de dood. 

Opdat ons leven nooit 

in weer en wind bezwijkt, 

kom Schepper Geest, voltooi 

wat Gij begonnen zijt. 

 

Stola en liturgische kleden worden verwisseld: de kleur 
wordt wit. 
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Inleidende lezing: Exodus 13: 17, 18 en 14: 19-22 

Zingen: Gz. 335: 3,  4 (GM) 

3 Reeds staat Gij klaar 

en komt ons vriendlijk tegen, 

uw liefde vindt ons langs verborgen wegen, 

eer wij U zoeken zijt Gij daar. 

 

4 Geef ons uw naam, 

de oude mens moet sterven, 

in U zal hij een nieuw bestaan verwerven 

als Gij maar voor hem in wilt staan. 

Gebed bij het water 

 

Lezen: Kolossenzen 3: 1-4 

 

Geloofsbelijdenis (Allen gaan staan): 

 Vg: IK- ZAL- ER- ZIJN is onze God 

        God over de goden, 

        Schepper van hemel en aarde, 

        Die ons de aarde heft toevertrouwd; 

        Vader van zijn volk onderweg, 

        Moeder van alle levenden. 

Gm: DAT GELOOF IK 

 

Vg: Zijn vrederijk is nabijgekomen 

       In Jezus van Nazareth, de Gezalfde. 

       Hij roept ons Hem te volgen. 

Gm: DAT GELOOF IK 

 

Vg De Geest is het die levend maakt, 

      Die ons leidt in de waarheid, 
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Drempelgebed 
Vg:  O God, keer U om naar ons toe. 

Gm: EN DOE ONS WEER LEVEN MET HART EN 
ZIEL 

Vg:  Laat ons o Heer uw liefde zien. 

Gm: EN GEEF ONS UW HEIL. 

Vg:  o Heer, hoor ons gebed 

Gm: EN LAAT ONS GEROEP TOT U KOMEN 

Vg:  Amen 

 

Groet 

Vg  De Heer zij met u! 

GM ook met u zij de Heer! 

(gemeente gaat zitten) 

 

PSALMGEBED 

Lezen: Psalm 91: 1 en 2 

Zingen: Psalm 91: 2 (K) en 5 (GM) 

Koor 

2 God redt uw ziel van nood en dood, 

Hij heeft u aangenomen: 

een vogel, die ternauwernood 

is aan de strik ontkomen. 

De Heer zal over uw bestaan 

zijn sterke vleugels breiden. 

Hij is, in trouw u toegedaan, 

uw schild en pantser beide. 
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Gemeente 

5 Maar gij moogt schuilen bij de Heer, 

geen kwaad bedreigt uw woning: 

gij hebt tot schild en tegenweer 

de allerhoogste koning. 

Hij gaf zijn engelen bevel 

dat u geen ding zou schaden; 

zij zullen u naar Gods bestel 

behoeden op uw paden. 

 

 

Gezongen door het koor avondgebed van de Witte Don-
derdag: ‘Een stad van vrede zoeken wij’: 1, 2, 4 (K) 

Koor 

1 Een stad van vrede zoeken wij,  

een stad ver weg, een stad dichtbij, 

een stad waar woorden wonen,  

woorden die waar zijn en oprecht  

voor man en vrouw, voor heer en knecht,  

voor dochters en voor zonen. 

Gemeente 
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De banden van de dood 

Als eerste der mensen. 

 

DOOPGEDACHTENIS 

Het doopwater wordt binnengebracht. Daarbij 
zingt het koor: nr 367: 1 ‘Houd mij in leven, 
wees Gij mijn redding’ (=Psalm 25b: 1): voor-
zang (K) en refrein door allen 

 

1 Omdat Gij zijt zoals Gij zijt 

Zie naar mij om en wees mij genadig 

Want op U wacht ik een leven lang 

Refrein Houd mij in leven, wees Gij mijn redding 

steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 

 

Het water wordt uitgegoten   

v: Water van de doop om ieder die gedoopt is 
daaraan te herinneren: hoe lang of kort geleden 
ook. 

Water van de doop: water uit de diepte, water dat 
doet ondergaan, water dat doet leven.   

 

Zingen: Lied 25b: 2 (‘Zijt Gij het Heer, die komen zal’): 
voorzang (K) en refrein door allen  

2 Zijt Gij het Heer, die komen zal 

of moeten wij een ander verwachten 

Heer, mijn God, ik ben zeker van U. 

Refrein Houd mij in leven, wees Gij mijn redding 

steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 

 

DOOR HET WATER GAAN – GEDOOPT WORDEN IN DE 
ZEE 
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LEZEN: Genesis 22: 9-14 

ZINGEN: Lied 586: 1 (‘Zie de’) (GM) 

1 Zie de mens die in zijn lijden 

teken werd voor alle tijden 

van wat liefde dragen kan. 

 

Stem: Dit is de nacht waarin wij gedenken hoe God aan 
zijn volk in het donker van de ballingschap een 
nieuwe toekomst beloofde. 

 

LEZEN: Ezechiël 37: 1, 2; 11-14 

ZINGEN: Lied 767: 5 en 6(‘Want groot’) (GM) 

5 Want groot zijt Gij en daden groot 

zijn door uw hand gedaan; 

het graan ontkiemt ternauwernood, 

het sterft om op te staan. 

 

6 Gij hebt de groeve toegedekt 

waarin de korrel viel 

om weer te worden opgewekt: 

Adam met hart en ziel. 

 

Stem: Dit is de nacht van het waken, van uitzien naar 
bevrijding, van hopen op leven en toekomst, van 
roepen om vrede en recht. 

 

LEZEN: Daniël 3: 19-25 

 

ALLEN: Dit is de grote nacht waarin wij gedenken 

Dat onze Messias heeft verbroken 
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Koor 

2 Een volk van vrede zoeken wij,  

een volk ver weg, een volk dichtbij,  

van her en der gekomen,  

gekomen op het Woord van God  

van oost en west naar zijn gebod:  

zo hebben wij vernomen. 

Gemeente 

Hoort de stem in de woestijn: 

wegbereider zult ge zijn! 

 

Koor 

4 Een mens van vrede zoeken wij,  

een mens als GodWie is als Hij?  

In Bethlehem geboren  

is Hij, bekleed met majesteit 

In naam van Hem die voor ons pleit,  

wordt vrede uitverkoren. 

Gemeente 

Weest gezegend dag en nacht. 

Wat gezegd is wordt volbracht! 

 

 

Stilte 
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Lezen: Exodus 12: 15- 17 

Zingen: Lied 395: 1 (K) en  2 (GM)  (‘Op de avond 
toen de uittocht’) 

1 Op de avond, toen de uittocht 

uit Egypte werd gevierd, 

en de matse werd gebroken 

en de wijn werd ingeschonken, 

toen heeft Jezus aan zijn mensen 

een geheim geleerd: 

Wij gaan rond met het brood, 

wij gaan rond met de wijn, 

want iedereen mag leven 

en vrolijk zijn. 

Wij gaan rond met het brood, 

wij gaan rond met de wijn, 

want iedereen mag leven 

en vrolijk zijn. 

 

2 Op die avond van het paasfeest 

heeft Hijzelf ons uitgelegd, 

dat het brood ons werd gegeven 

als een teken van zijn leven, 

dat Hij uitdeelt aan zijn mensen, 

dat heeft Hij gezegd. 

Wij gaan rond met het brood, 

wij gaan rond met de wijn, 

want iedereen mag leven 

en vrolijk zijn. 
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2 De dieren gingen mee,  

de groten en de kleinen  

met Noach en de zijnen.  

De dieren twee aan twee.  

De dieren twee aan twee. 

 

3 Zij dreven maanden rond. 

 Toen ging het water zakken, 

 de duif vond groene takken, 

 de ark liep aan de grond. 

 De ark liep aan de grond.  

 

4. De aarde was er weer. 

 En mens en dier mocht wonen 

 onder de groene bomen, 

  in vrede met de Heer'. 

 In vrede met de Heer'. 

 

5. De regenboog staat hoog, 

 als teken voor de volken, 

 Gods woorden te vertolken: 

 het land, het land blijft droog, 

 het land, het land blijft droog. 

 

Stem: Dit is de nacht waarin Isaäk zich liet binden als 
een lam op het hout en waarin God zelf in het  
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LEZEN: Genesis 1: 1-5 en 26-31 

ZINGEN: Gz. 400 : 1, 2 en 3 (GM) 

1 Almachtige, verheven Heer, halleluja, 

aan U behoort de lof en eer, halleluja. 

Wie kan U loven als Gij zijt, halleluja, 

wij zegenen uw heerlijkheid, halleluja. 

Halleluja, halleluja, halleluja. 

 

2 Geloofd om gans uw creatuur, halleluja! 

Ten eerste om dat blinkend vuur, halleluja, 

die warme schitterende bron, halleluja, 

de heer des hemels, broeder zon, halleluja. 

Halleluja, halleluja, halleluja. 

 

3 Hij is zo heerlijk in zijn pracht, halleluja, 

verdrijft zo stralende de nacht, halleluja, 

en geeft ons dag aan dag zijn licht, halleluja, 

als afglans van uw aangezicht, halleluja. 

Halleluja, halleluja, halleluja. 

 

Stem: Dit is de nacht waarin wij gedenken hoe God een 
nieuw begin maakte met Zijn schepping en voor 
eens en altijd een nieuw begin maakte met zijn 
schepping. 

 

LEZEN: Genesis 8: 8-17 

ZINGEN: A.W.N. 1, LIED 3   (GM) 

1. Het water steeg wel hoog, 

 maar wonder boven wonder 

 ging Noach niet ten onder, 

 de ark alleen bleef droog, 

 de ark alleen bleef droog. 
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Wij gaan rond met het brood, 

wij gaan rond met de wijn, 

want iedereen mag leven 

en vrolijk zijn. 

 

Muzikaal intermezzo 

Zingen: Lied 395: 3 (K) en 4 (GM)  

3 Op die avond, toen de beker 

werd gezegend door de Heer, 

zei Hij: wat jullie misdeden, 

dat is nu voorgoed verleden, 

je mag leven van vergeving, 

nu en telkens weer. 

Wij gaan rond met het brood, 

wij gaan rond met de wijn, 

want iedereen mag leven 

en vrolijk zijn. 

Wij gaan rond met het brood, 

wij gaan rond met de wijn, 

want iedereen mag leven 

en vrolijk zijn. 
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4 Op die maaltijd van het paasfeest, 

op de avond voor zijn dood 

zei Hij: zelf zal Ik er bij zijn 

op het feest waar jullie vrij zijn, 

op de maaltijd die God aanricht, 

en dat feest wordt groot! 

Wij gaan rond met het brood, 

wij gaan rond met de wijn, 

want iedereen mag leven 

en vrolijk zijn. 

Wij gaan rond met het brood, 

wij gaan rond met de wijn, 

want iedereen mag leven 

en vrolijk zijn. 

 

Wij verplaatsen ons naar Jeruzalem, DE STAD waar Je-
zus het Pascha met zijn discipelen vierde. 
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Geef dat wij, dood voor de zonde, maar levend 
voor U in Jezus, mogen delen in zijn heerlijkheid. 

 

Gm: Amen 

 

Lichten in de kerk gaan aan. Ieder dooft paaswakekaars 
en gaat weer zitten. 

 

RONDOM HET WOORD: GEDACHTENIS AAN DEZE 
PAASNACHT 

J: Waarom is deze nacht zo anders dan andere nach-
ten?  Waarom luisteren we naar wat we al wisten 
en waarom gaan we terug naar het begin? 

Vg: Dit is de nacht, waarin wij gedenken, dat God de 
hemel en de aarde heeft geschapen en de mensen 
geroepen heeft uit het donker naar het licht. 

J: Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere 
nachten? Alle nachten slapen wij en nu zijn we sa-
men om te waken. 

Vg: Omdat wij gedenken dat God vaders, moeders en 
kinderen van Israël in Egypte bevrijdde en hen 
door water en woestijn heeft geleid naar het land 
achter de horizon. 

J:    Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere 
nachten? 

Vg: Omdat in deze nacht alle daden van God wijzen 
op die ene daad: De opwekking van Jezus uit de 
doden. 

 

Stem: Dit is de nacht waaruit de wereld tot leven werd 
geroepen. 
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Wij geven het licht van Pasen aan elkaar door en zingen 
daarbij Lied 600: 

‘Licht ontloken aan het donker’:  1 (K),  2 en 3 (GM) 

1 Licht, ontloken aan het donker, 

licht, gebroken uit de steen, 

licht, waarachtig levensteken, 

werp uw waarheid om ons heen! 

 

2 Licht, geschapen, uitgesproken, 

licht, dat straalt van Gods gelaat, 

licht uit licht, uit God geboren, 

groet ons als de dageraad! 

 

3 Licht, aan liefde aangestoken, 

licht, dat door het donker brandt, 

licht, jij lieve lentebode, 

zet de nacht in vuur en vlam! 

 

LOF VAN HET LICHT 

 

Vg: Jullie allen hier bijeen, 

in deze heilige nacht, waarin onze Heer Jezus 
Christus van de dood overging naar het leven, zijn 
verspreid over de hele wereld, leden van de kerk 
wakend in gebed bijeen. 

Want dit is het Pasen van de Heer, waarin Hij ons 
doet delen in zijn overwinning op de dood. 

Gij hebt door de opstanding van uw Zoon 

De macht van de zonde en dood gebroken om in 
Hem alle dingen nieuw te maken. 
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Zingen: Psalm 122:  3 (GM) 
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PASEN OP KOMST 

Het verhaal van Jezus’ uittocht begint in Jeruzalem. 
De kring van haters begint zich om Hem heen te 
sluiten. Waarom de dood willen van iemand die ge-
dreven werd om goed te doen? Wie was deze mens 
onder de mensen? 

 

Lezen: Marcus 14: 1-2 

Muziek 

 

DE GEZALFDE CHRISTUS 

Jezus wordt door een vrouw gezalfd waarmee zij 
wil zeggen dat liefde niet in geld is uit te drukken. 

 

Lezen: Marcus. 14: 3-9 

Zingen: Lied 558: 1 en 3 (K) (‘Jezus om uw lijden’) 

1 Jezus, om uw lijden groot, 

om uw leven en uw dood 

die volbrengen ’t recht van God, 

Kyrie eleison. 

 

3 Om de zalving door een vrouw, 

vreugdeolie, geur van rouw, 

teken van wat komen zou, 

Kyrie eleison. 

 

VERRAAD 

Steeds weer laten mensen elkaar vallen. Judas is 
één van ons. Het raadsel van het verraad is van al-
le tijden. 
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nieuwe leven. Van oudsher was deze paasnacht de 
uitgelezen dienst om gedoopt te worden. Om die 
reden zullen wij onze eigen doop gedenken en de 
geloofsbelijdenis doen klinken. 

 

HALLELUJA, DE HEER IS OPGESTAAN! 

 

 

 

Stilte en duisternis 

Stem: Hoe ver is de nacht, hoe ver, wachter is de 
nacht? 

Vg   : Nog is het nacht, 

 Maar de morgen komt! 

 

HET LICHT VAN PASEN 

De nieuwe paaskaars wordt ontstoken en door een dia-
ken de kerk ingedragen. 

Daarbij zingen we: 

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. 

 

Allen gaan staan 
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PAASWAKE:  STILLE ZATERDAG 

 

In STILTE gaat de dienst van Goede Vrijdag verder. 
Ieder mag onder de indruk zijn van Jezus’ sterven: 
daarom zwijgen we. Bij binnenkomst is de kerk 
schaars verlicht, zijn de kaarsen gedoofd en zwijgt 
het orgel. Wij gedenken de afdaling van Jezus in 
het dodenrijk: de liturgische kleur is paars. 

Middenin de nacht staat de Heer op uit de doden! 

 

De nieuwe Paaskaars wordt brandend binnengedra-
gen en ieder ontsteekt zijn Paaswakekaarsje aan 
die van een ander. Het licht van Pasen verspreidt 
zich als een lopend vuurtje.  

 

De LOF VAN HET LICHT wordt uitgesproken; liturgi-
sche kleden worden verwisseld: de kleur wordt wit. 
Dat is de kleur van het nieuwe leven. 

Doopwater wordt binnengebracht. Door de vernieu-
wing van de doop mogen wij deelnemen aan dit 
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Lezen: Marcus. 14: 10-11 

Zingen: Lied 565: 1 (‘Het hoogste woord’): (K) en 2 
(GM) 

1 Het hoogste woord daalt uit het licht 

en blijft toch voor Gods aangezicht. 

Het geeft zich over aan de nacht, 

zo wordt zijn grote werk volbracht. 

 

2 Eén van zijn leerlingen verraadt 

Hem aan de vijand die Hem haat. 

Maar aan het maal des levens geeft 

Hij zich aan hen als brood dat leeft. 

 

MAAK ALLES KLAAR 

Het gedenken van de uittocht betekent haastig 
eten en vertrekken. Elk jaar opnieuw en ho-
pen.Altijd vertrekken. Maar ook: nu hier en vol-
gend jaar in Jeruzalem. Maak alles klaar! Want we 
zijn op weg naar het land! 

 

Lezen: Marcus 14: 12-16 

Zingen: Lied 558: Om het brood, Heer, dat Gij 
spreekt’): 4  (GM) 

4 Om het brood, Heer, dat Gij breekt, 

om de beker die Gij reikt, 

om de woorden die Gij spreekt, 

Kyrie eleison. 
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BITTERE KRUIDEN 

Tijdens de Sedermaaltijd zijn er de bittere kruiden. 
Die smaken naar verdriet en ontbering, teleurstel-
ling en wanhoop op de weg. Ook naar verraad. De 
één na de ander vroeg Hem: Ben ik het? 

Nu wordt het helemaal stil rond de tafel 

 

Stilte 

 

DIENST VAN DE TAFEL 

Ter inleiding zingen we: Lied 400: 1 en 4 (K) ‘Voordat ik 
kan ontvangen brood en wijn.’ 

1 Voordat ik kan ontvangen brood en wijn 

en delen in de maaltijd van de Heer, 

erken ik wat er donker is in mij 

en leg dat neer. 

 

4 In deze kring ziet Christus zelf mij aan. 

Ik vraag en schenk vergeving ieder hier, 

Dat alles wat zijn vrede tegenwerkt 

Wordt neergelegd. 

 

Lezing: Marcus 14: 22-25 

Zingen: Lied 400: 5 (GM) 

5 Heer Jezus, deelgenoot aan deze dis, 

ik maak mij leeg en strek mijn handen uit 

naar U, naar alles wat U geven wilt 

in brood en wijn. 
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en zijn leven sterven. 

 

3 Hoe slaapt Gij nu, 

die men zo ruw 

aan ’t kruishout heeft gehangen. 

Starre rotsen houden U, 

rots des heils, gevangen. 

 

4 ’t Is goed, o Heer, 

Gij hoeft de eer 

van God niet meer te staven. 

Leggen wij ons bij U neer, 

in uw dood begraven. 

 

Goede Vrijdaggebeden afgesloten met: ‘Blijf bij me en 
waakt hier bij mij’’ (Koor) 

 

 

Wij verlaten in Stilte de kerk 

 

Morgenavond wordt deze dienst voortgezet om 21.00 
uur. 
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Lezen: Marcus 15:21-32(+40/41) 

Zingen: Lied 561: 1 en 2 (K) Eenstemmig (O, liefde..)        

1 O liefde die verborgen zijt 

in diepe stilten eeuwigheid, 

erbarm u over ons bestaan, 

het wordt verraden en verdaan. 

 

2 Hoe achtloos in ons midden wordt 

het kostbaar mensenbloed gestort 

en in het onbarmhartig licht 

het kruis des Heren opgericht. 

 

BLIES HIJ DE ADEM UIT 

Lezen: Marcus 15:33-39 

 

STILTE 

 

Zingen Lied 590 (‘Nu valt de nacht’): 1 (K) en 2 (GM), 
3 (K) en 4 (GM) 

1 Nu valt de nacht. Het is volbracht: 

de Heer heeft heel zijn leven 

voor het menselijk geslacht 

in Gods hand gegeven. 

 

2 De wereld gaf 

Hem slechts een graf, 

zijn wonen was Hem zwerven; 

al zijn onschuld werd Hem straf 
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Gebeden: Voorbeden 

       Onze Vader 

 

Vg:   Wij gedenken de dood en opstanding van de Heer, 

Gm:  TOTDAT HIJ KOMT! 

 

Avondmaalscollecte 

 

HIJ DEELDE ZIJN LEVEN 

Delen van brood en wijn 

Tijdens de viering zingt HET KOOR eerst drie keer: 
Lied 117d 

  Laudate omnes gentes, laudate Dominum. 

Laudate omnes gentes, laudate Dominum. 

Dan een muzikaal intermezzo, 

vervolgens zingt de GEMEENTE dit lied drie keer. 

    

TENSLOTTE: 

Vg: Laten wij de Eeuwige loven 

Gm: EN GOD DANKEN! 

 

Avondmaalstafel wordt afgedekt met een avondmaal-
laken. 

 

 

 

 

DE LOFZANG 
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Gezongen danklied: Gz. 437: 1, 2 en 3  (‘Vernieuw Gij 
mij, o eeuwig licht’). Door de GM. 

1 Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer, 

daal, Heiland, uit uw hemel neer. 

Ruk open, rijt ze uit het slot, 

de hemeldeuren, Zoon van God. 

 

2 Dauw, hemelen, schenk u maatloos uit, 

daal, Heer, als dauw op dorstig kruid. 

Gij wolken, breek in regens neer, 

regen de Heiland, Israëls Heer. 

 

3 Breek, aarde, uit, breek uit in pracht, 

dat berg en dal van lente lacht. 

O aarde, wek die roze rood, 

ontspring, Heer, aan der aarde schoot. 

 

Lezen: Marcus. 14: 26 

Wij verlaten in STILTE de kerk. 

Morgen wordt deze dienst voortgezet om 19.30 uur. 
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IK KEN DIE MAN NIET 

Lezen: Marcus 14: 66-72 

 

Stilte 

KONING DER JODEN 

Lezen: Marcus 15: 1- 5 

Zingen: Lied 558: 7 en 8 (GM) 

7 Om het woord van goddelijk recht 

dat Gij tot uw rechters zegt, 

– zelf hebt Ge uw geding beslecht, – 

Kyrie eleison. 

 

8 Om de doornen van uw kroon, 

om de geseling en de hoon, 

roepen wij, o Mensenzoon, 

Kyrie eleison. 

 

KRUISIG HEM 

 

Lezen: Marcus 15: 6 –20 

Zingen: Lied 536: 1 (K) 

1 Alles wat over ons geschreven is 

gaat Gij volbrengen in de veertig dagen; 

de tien geboden en de veertig slagen, 

dit hele leven dat geen leven is. 

 

 

 

HET WAS HET 9e UUR 
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Hij heeft hen driemaal slapende gevonden. 

Hij ging terug en heeft alleen geleden, 

eenzaam gebeden: 

 

ALS EEN ROVER 

Lezen Marcus 14: 43-52 

Zingen: Lied 560: 1 (K)  

1 Hij ging de weg zo eenzaam 

tot in Jeruzalem. 

Geen vriend kon langer meegaan, 

geen mens hield nog de wacht met hem. 

Hij ging die weg voor hen. 

Hij deed dit ook voor hen. 

 

DES DOODS SCHULDIG 

Lezen: Marcus 14: 53-65 

Zingen: Lied 558: 5 en 6 (GM) 

5 Here, om uw bloedig zweet, 

als Ge alleen de wijnpers treedt, 

om de kelk vol bitter leed, 

Kyrie eleison. 

 

6 Om het zwijgen, het geduld, 

waarmee Gij de wet vervult, 

als men vruchtloos zoekt naar schuld, 

Kyrie eleison. 
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GOEDE VRIJDAG 

Kleur: Paars (kleur van boete en inkeer) 

Vanavond houden we een wake bij het kruis. Daar-
om is er STILTE voor en na de dienst. Bij binnen-
komst en vertrek wordt er niet op het orgel ge-
speeld.  

Tijdens de wake is de liturgietafel uiterst sober ge-
dekt. De liturgie heeft een een-eenvoudig karakter. 
Daarom ontbreekt de zegen aan het einde. Alleen 
branden er 12 extra kaarsen. 

Met deze wake zetten we de dienst van Witte Don-
derdag voort. 

 

 

De natuurkundige Blaise Pascal zei: ‘JEZUS IS IN 
DOODSTRIJD TOT NU TOE’. 

 

In STILTE richten we onze aandacht op het kruis. 

 

 

Vg: Heer, onze God, Gij hebt een mens, 
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       Jezus van Nazareth, onze medemens, 

       Met uw eigen naam en met uw macht bekleed – 

       Maar Hij is machteloos geweest in deze wereld. 

       Wij bidden U: 

Gm: Laat ons in deze Mens de zin van ons leven zien; 

        Schenk ons door Zijn lijden en kruis 

        De vergeving van al onze zonden 

        En zo het ware leven.  Amen. 

 

Lezen: Jeremia 2: 1-13 

Zingen: Psalm 130: 1 (K) en 2  (GM) ‘Uit diepte van 
ellende’ 

1 Uit diepten van ellende 

roep ik tot U, o Heer. 

Gij kunt verlossing zenden, 

ik werp voor U mij neer. 

O laat uw oor zich neigen 

tot mij, tot mijn gebed. 

Laat mij gehoor verkrijgen, 

red mij, o Here red! 

 

2 Zoudt Gij indachtig wezen 

al wat een mens misdeed, 

wie zou nog kunnen leven 

in al zijn angst en leed? 

Maar Gij wilt ons vergeven, 

Gij scheldt de schulden kwijt, 

opdat wij zouden vrezen 

uw goedertierenheid. 
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HET LIJDENSEVANGELIE 

Rondom de paaskaars branden 12 kaarsjes. Na 
elke lezing word(t)en er één of twee gedoofd. 
Vervolgens Zingen we het aangegeven lied. Ten 
slotte wordt de paaskaars gedoofd. 

 

LEZINGEN ZINGEN 

 

Doven van één/twee kaarsen  

 

HET OGENBLIK IS GEKOMEN  

 

Lezen: Marcus 14: 32-42  

Zingen: Gezang.180: 1,2 en 3. Door GM.  

1 Gethsémane, die nacht moest eenmaal ko-
men. 

De Heiland heeft bewust die weg genomen. 

Hij laat zijn doel niet los, wijkt niet terzijde, 

aanvaardt het lijden. 

 

2 Hoe dichtbij is de hof, waar Gij gewaakt hebt; 

verstaanbaar is de klacht, die Gij geslaakt 
hebt. 

Nog leeft de haat, die U kwam overvallen: 

zo zijn wij allen. 

 

 

3 Wie heeft gewaakt van die het naaste ston-
den? 


