
Gereformeerde kerk Andijk 

Stille week 2019 

 

 
 

Witte Donderdag 19.30 uur 

         Goede Vrijdag  19.30 uur 

         Stille Zaterdag  20.30 uur 



2 
 

Om in stilte te lezen 

 
 

Voetwassing – Coby Poelman-Duisterwinkel 
 

Zie je Hem zitten 
op zijn knieën, 
de maaltijd onderbroken, 
met een kom water 
en zijn linnen gordeldoek? 
Hij wast het vuil 
van overschreden voeten, 
droogt ze met zorg 
zoals geen ander doet.  

Heb ik ooit iemands voeten 
zo gewassen 
buiten mijn eigen kinderen om? 
Hoe vaak nam ik  
de vuilheid van de ander 
zodat hij zonder vuil  
weer verder kon? 

Heer, leer mij toch 
bij 't zien van vuil 
mijn neus niet op te trekken 
maar net zo liefdevol als U  
mijn armen uit te strekken.



 

 

 

Witte Donderdag  –  18 april 2019 

Voeten wassen vóór de maaltijd 
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Stilte 

Votum en groet 

Samenzang: Psalm 136: 1, 11, 12, 13 

Looft den Heer, want Hij is goed, 
trouw in alles wat Hij doet.  
Want zijn goedertierenheid 
zal bestaan in eeuwigheid. 

Looft den Heer, die in de nacht 
der verneed'ring aan ons dacht, 
die de tirannie verdrijft 
door zijn gunst die eeuwig blijft. 

Looft den Heer, die al wat leeft 
dagelijks zijn spijze geeft, 
die ons laaft en die ons voedt. 
Eeuwig is Hij trouw en goed. 

Aan den God des hemels zij 
eer en dank en heerschappij, 
want zijn goedertierenheid 
zal bestaan in eeuwigheid. 

 

Johannes 13: 1-5 

Het was kort voor het pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was 
en dat hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de 
mensen die hem in de wereld toebehoorden lief, en zijn liefde voor hen 
zou tot het uiterste gaan. Jezus en zijn leerlingen hielden een maaltijd. 
De duivel had intussen Judas, de zoon van Simon Iskariot, ertoe 
aangezet Jezus te verraden. 

 
 

Ground – J. Croft door Klaartje Broers 
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Johannes 13: 3-15 

Jezus, die wist dat de Vader hem alle macht had gegeven, dat hij van 
God was gekomen en weer naar God terug zou gaan, stond tijdens 
de maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek 
om en goot water in een waskom. Hij begon de voeten van 
zijn leerlingen te wassen en droogde ze af met de doek die hij 
omgeslagen had. Toen hij bij Simon Petrus kwam, zei deze: ‘U wilt toch 
niet mijn voeten wassen, Heer?’ Jezus antwoordde: ‘Wat ik doe, begrijp 
je nu nog niet, maar later zul je het wel begrijpen.’ ‘O nee,’ zei Petrus, 
‘míjn voeten zult u niet wassen, nooit!’ Maar toen Jezus zei: ‘Als ik ze 
niet mag wassen, kun je niet bij mij horen’, antwoordde hij: ‘Heer, dan 
niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd!’ Hierop 
zei Jezus: ‘Wie gebaad heeft hoeft alleen nog zijn voeten te wassen, hij 
is al helemaal rein. Jullie zijn dus rein – maar niet allemaal.’ Hij wist 
namelijk wie hem zou verraden, daarom zei hij dat ze niet allemaal rein 
waren. 
Toen hij hun voeten gewassen had, deed hij zijn bovenkleed aan en 
ging weer naar zijn plaats. ‘Begrijpen jullie wat ik gedaan heb?’ vroeg 
hij. ‘Jullie zeggen altijd “meester” en “Heer” tegen mij, en terecht, want 
dat ben ik ook. Als ik, jullie Heer en jullie meester, je voeten gewassen 
heb, moet je ook elkaars voeten wassen. Ik heb een voorbeeld 
gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen’.  

 
 
 

Samenzang: Opwekking 268 

Hij kwam bij ons, heel gewoon, 
de Zoon van God als mensenzoon. 
Hij diende ons als een knecht 
en heeft zijn leven afgelegd. 
 
Refrein: 
Zie onze God, de Koning-knecht, 
Hij heeft zijn leven afgelegd. 
Zijn voorbeeld roept 
om te dienen iedere dag, 
gedragen door zijn liefd' en kracht. 
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En in de tuin van de pijn 
verkoos Hij als een lam te zijn, 
verscheurd door angst en verdriet 
maar toch zei Hij: 'Uw wil geschied'. 
 
Refrein 
 
Zie je de wonden zo diep. 
De hand die aard' en hemel schiep, 
vergaf de hand die Hem sloeg. 
De Man, die onze zonden droeg. 
 
Refrein 
 
Wij willen worden als Hij. 
Elkanders lasten dragen wij. 
Wie is er ned'rig en klein? 
Die zal bij ons de grootste zijn. 
 
Zie onze God, de Koning-knecht, 
Hij heeft zijn leven afgelegd. 
Zijn voorbeeld roept 
om te dienen iedere dag, 
gedragen door zijn liefd' en kracht. 
 

 
 

Overweging 

 

 

 

The Nightingale – D. Henson-Conant door Klaartje Broers 
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Johannes 13: 34,35 

‘Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb 
liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Aan jullie liefde voor 
elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. 

 

Johannes 14: 15-23 

Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan zal ik de Vader 
vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: 
de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze 
ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont 
in jullie en zal in jullie blijven. Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom 
bij jullie terug. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, 
maar jullie zullen mij wel zien, want ik leef en ook jullie zullen leven. 
Dan zul je begrijpen dat ik in mijn Vader ben, dat jullie in mij zijn en dat 
ik in jullie ben. Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij 
lief. Wie mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en mij ontvangen, en 
ik zal mij aan hem bekendmaken.’ Toen vroeg Judas (niet Judas 
Iskariot) aan Jezus: ‘Waarom zult u zich wel aan ons, maar niet aan de 
wereld bekendmaken, Heer?’ Jezus antwoordde: ‘Wanneer iemand mij 
liefheeft zal hij zich houden aan wat ik zeg, mijn Vader zal hem 
liefhebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem 
wonen’. 

 
 
Inzameling van de gaven bestemd voor de kerk en de diaconie 
Intussen orgelspel en samenzang 
 

Samenzang: Gezang 481: 1, 3, 4 

O grote God die liefde zijt, 
o Vader van ons leven, 
vervul ons hart, dat wij altijd 
ons aan uw liefde geven. 
Laat ons het zout der aarde zijn 
het licht der wereld, klaar en rein 
Laat ons uw woord bewaren, 
uw waarheid openbaren.  
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Maak ons volbrengers van dat woord, 
getuigen van uw vrede, 
dan gaat wie aarzelt met ons voort 
wie afdwaalt met ons mede. 
Laat ons getrouw de weg begaan 
tot allen die ons verre staan 
en laat ons zonder vrezen 
de minste willen wezen. 
 
Wij danken U, o liefde groot, 
dat Christus is gekomen. 
Wij hebben in zijn stervensnood 
uw diepste woord vernomen. 
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht 
en het wordt overal volbracht 
waar liefde wordt gegeven, 
wij uit uw liefde leven. 

 
 
Matteüs 26: 26-29 

‘Toen ze verder aten nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, 
brak het brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden: ‘Neem, eet 
dit is mijn lichaam’. En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en 
gaf hun de beker met de woorden: ‘Drink allen hieruit, dit is mijn bloed, 
het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot 
vergeving van zonden. Ik zeg jullie: vanaf vandaag zal ik niet meer van 
de vrucht van de wijnstok drinken tot de dag komt dat ik er met jullie 
opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader.’    

 
 
Gebed 

Heer onze God, als Judas een plekje aan de tafel van uw Zoon 
had, mogen wij er dan op rekenen dat ook wij daar welkom zijn? 
En als Hij zíjn voeten waste mogen wij dan niet hopen dat Hij 
ook die van ons wil wassen?  
Geef ons dan de moed om ons door u te laten dienen en voluit 
deel te krijgen aan U. Wil ons voeden met brood en wijn, 
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kostbare tekenen die heenwijzen naar uw zoon Jezus Christus, 
die met U en de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in 
eeuwigheid. Uw naam zij geprezen!  
Amen 

 
 
Samenzang: Lied 393 (Melodie: O onze Vader, trouwe Heer) 

Als ik in deze stille tijd 
de grens der woorden overschrijd 
en mij begeef tot brood en wijn 
om één met U, mijn Heer, te zijn, – 
o ware zoon van Abraham, 
God kiest zichzelf een offerlam. 
 
Als er tot uw gedachtenis 
de viering van het nachtmaal is 
en Gij het brood des levens zijt, 
de beker van de dankbaarheid - 
o Heer dat Gij gelijk het graan 
te gronde gaat om op te staan. 
 
Gij deelt met mij de laatste nacht 
en breekt tot alles is volbracht; 
en dit is het genadebrood, 
Gij hebt mij lief tot in de dood; 
en dit is de genadewijn, 
Gij zult voorgoed mijn gastheer zijn. 
 
 

Instellingswoorden: 
Het brood dat wij breken en de wijn die wij drinken is een 

gemeenschap met het lichaam en het bloed van Christus. Neemt, 

eet, drinkt gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer 

Jezus Christus verbroken is tot een verzoening van al onze 

zonden en tot vernieuwing van ons leven. 
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U wordt uitgenodigd om naar voren te komen om brood en wijn in 
ontvangst te nemen.   
 
(De kerkenraadsleden geven aanwijzingen) 
  
 
Tijdens de avondmaalviering:   
Sands of Hosta – A. Robertson door Klaartje Broers 
 
 
Johannes 17: 1-6;14-18 

Daarna sloeg Jezus zijn ogen op naar de hemel en zei: ‘Vader, nu is de 
tijd gekomen, toon nu de grootheid van uw Zoon, dan zal de Zoon uw 
grootheid tonen. Hij heeft van u macht over alle mensen ontvangen, de 
macht om iedereen die u hem gegeven hebt het eeuwige leven te 
schenken. Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware 
God, en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus. Ik heb op aarde uw 
grootheid getoond door het werk te volbrengen dat u mij opgedragen 
hebt. Vader, verhef mij nu tot uw majesteit, tot de grootheid die ik bij u 
had voordat de wereld bestond. Ik heb aan de mensen die u mij uit de 
wereld gegeven hebt uw naam bekendgemaakt. 
 
Ik heb hun uw woord gegeven. De wereld haat hen, omdat ze niet bij 
de wereld horen, zoals ook ik niet bij de wereld hoor. Ik vraag niet of u 
hen uit de wereld weg wilt nemen, maar of u hen wilt beschermen 
tegen de duivel. Ze horen niet bij de wereld, zoals ik niet bij de wereld 
hoor. Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid. Ik 
zend hen naar de wereld, zoals u mij naar de wereld hebt gezonden. 

   
 
Samenzang: Gezang 150: 2, 3, 4 

Hij werd geboren in de nacht 
die al het licht heeft voortgebracht, 
aan zon en maan zijn teugel legt, 
Hij is de Heer, Hij werd een knecht. 
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Hij is de Heer, Hij werd een knecht, 
op Hem wordt alle last gelegd, 
Hij woont te midden van het kwaad, 
Hij troont in onze lage staat. 
 
Hij troont in onze lage staat 
waar al wat leeft verloren gaat, 
Hij kwam toen niemand naar Hem riep, 
dit licht dat zoveel luister schiep. 

Dit licht dat in het duister sliep 
is God die ons bij name riep, 
Hij roept totdat Hij wordt gehoord, 
in den beginne was het woord. 

 
 
Gebed (Avondgebed van Maarten Luther) 

Blijf bij ons, want het is avond,  
Blijf bij ons en bij uw ganse kerk aan de avond van de dag, 
aan de avond van het leven, 
Blijf bij ons met uw genade en goedheid, met uw troost en 
zegen, 
Blijf bij ons wanneer over ons komt de nacht van beproeving en 
van angst, de nacht van twijfel en aanvechting, 
Blijf bij ons in leven en in sterven,  
Amen.  
 

In stilte verlaten we de kerk 
 
 
 
 
 
 
Wilt u na afloop van de dienst de liturgie in de hal van de kerk 
achterlaten? 
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Om in stilte te lezen 
 

 

 

Nazareth  - Jaap Zijlstra 

Een jongen 

die hier balken droeg 

en met een harde hamer sloeg, 

met elke slag 

werden de plannen vaster, 

zijn voeten zijn op pad gegaan, 

berg af, berg op 

tot hij weer balken droeg 

en er een harde hamer sloeg, 

met elke slag 

handen en voeten vaster. 
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Goede Vrijdag – 19 april 2019 

De duistere dag waarop alles wordt volbracht 
 
 



14 
 

Stilte 
 
Gebed op Goede Vrijdag 
              Almachtige en barmhartige Vader, 

eeuwige God, 
door het lijden van uw Zoon, 
Jezus Christus, onze Heer, 
hebt Gij de macht van de dood,  
die op ons allen weegt, overwonnen. 
Geef, zo bidden wij U, 
dat wij zijn leven en sterven zo dankbaar gedenken, 
dat onze zonden worden vergeven 
en wij door zijn opstanding mogen ingaan 
in het leven van de toekomende eeuw. 
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, 
die met U in de eenheid van de heilige Geest 
leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen. 
Amen. 

 
 
Samenzang: Gezang 188: 1, 2 

O Lam van God, onschuldig 

geslacht aan 't kruis der schande, 

te allen tijd geduldig 

bereid ten offerande, 

Gij hebt de schuld gedragen, 

nu is de dood verslagen. 

Erbarm U onzer, o Jezus! 
 
O Lam van God, onschuldig 

gefolterd en geslagen, 

leer ons, als Gij geduldig, 
ons kruis U na te dragen; 
doe ons U meer beminnen 

en help ons overwinnen. 

Geef ons uw vrede, o Jezus! 
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Johannes 17: 1-5 
Zo sprak hij. Daarna sloeg Jezus zijn ogen op naar de hemel en zei: 
‘Vader, nu is de tijd gekomen, toon nu de grootheid van uw Zoon, dan 
zal de Zoon uw grootheid tonen. Hij heeft van u macht over alle 
mensen ontvangen, de macht om iedereen die u hem gegeven hebt het 
eeuwige leven te schenken. Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, 
de enige ware God, en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus. Ik heb 
op aarde uw grootheid getoond door het werk te volbrengen dat u mij 
opgedragen hebt. Vader, verhef mij nu tot uw majesteit, tot de 
grootheid die ik bij u had voordat de wereld bestond. 
 

  

Samenzang: Lied 558: 1, 6, 7 
Jezus om uw lijden groot, 
om uw leven en uw dood 
die volbrengen ’t recht van God, 
Kyrie eleison. 
 
Om het zwijgen, het geduld, 
waarmee Gij de wet vervult, 
als men vruchtloos zoekt naar schuld, 
Kyrie eleison. 
 
Om het woord van goddelijk recht 
dat Gij tot uw rechters zegt, 
zelf hebt Ge uw geding beslecht, - 
Kyrie eleison. 

 
Johannes 18: 1-11 

Nadat Jezus dit alles gezegd had, ging hij met zijn leerlingen naar de 
overkant van de Kidronbeek. Daar liep hij een olijfgaard in, met zijn 
leerlingen. Judas, zijn verrader, kende deze plek ook, want Jezus was er 
vaak met zijn leerlingen samengekomen. Judas ging ernaartoe, samen 
met een cohort soldaten en dienaren van de hogepriesters en de 
farizeeën. Ze waren gewapend en droegen fakkels en lantaarns. Jezus 
wist precies wat er met hem zou gebeuren. Hij liep naar hen toe en 
vroeg: ‘Wie zoeken jullie?’ Ze antwoordden: ‘Jezus uit Nazaret.’ ‘Ik ben 
het,’ zei Jezus, terwijl Judas, zijn verrader, erbij stond. Toen hij zei: ‘Ik 
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ben het,’ deinsden ze achteruit en vielen op de grond. Weer vroeg 
Jezus: ‘Wie zoeken jullie?’ en weer zeiden ze: ‘Jezus uit Nazaret.’ ‘Ik heb 
jullie al gezegd: “Ik ben het,”’ zei Jezus. ‘Als jullie mij zoeken, laat deze 
mensen dan gaan.’ Zo gingen de woorden in vervulling die hij 
gesproken had: ‘Geen van hen die u mij gegeven hebt, heb ik verloren 
laten gaan.’ Daarop trok Simon Petrus het zwaard dat hij bij zich had, 
haalde uit naar de slaaf van de hogepriester en sloeg hem zijn 
rechteroor af; Malchus heette die slaaf. Maar Jezus zei tegen Petrus: 
‘Steek je zwaard in de schede. Zou ik de beker die de Vader mij gegeven 
heeft niet drinken?’ 
 
 

Via Dolorosa - lied door Robbert, Marianne en Judith 
 
 

Johannes 18: 12-27 
De soldaten met hun tribuun en de Joodse gerechtsdienaars grepen 
Jezus en boeiden hem. Ze brachten hem eerst naar Annas, de 
schoonvader van Kajafas. Kajafas was dat jaar hogepriester en hij was 
het die de Joden had voorgehouden: ‘Het is goed dat één man sterft 
voor het hele volk.’ Simon Petrus liep met een andere leerling achter 
Jezus aan. Deze andere leerling kende de hogepriester en ging met 
Jezus het paleis van de hogepriester in, maar Petrus bleef buiten bij de 
poort staan. Daarop kwam de andere leerling, de kennis van de 
hogepriester, weer naar buiten; hij sprak met de portierster en nam 
Petrus mee naar binnen. Het meisje sprak Petrus aan: ‘Ben jij soms ook 
een leerling van die man?’ ‘Nee, ik niet,’ zei hij. De slaven en de 
gerechtsdienaars stonden zich te warmen bij een vuur dat ze hadden 
aangelegd omdat het koud was; ook Petrus ging zich erbij staan 
warmen. 

De hogepriester ondervroeg Jezus over zijn leerlingen en over zijn leer. 
Jezus zei: ‘Ik heb in het openbaar tot de wereld gesproken. Ik heb 
steeds onderricht gegeven op plaatsen waar de Joden bij elkaar 
komen, in synagogen en in de tempel, en nooit heb ik iets in het 
geheim gezegd. Waarom ondervraagt u mij? Vraag het toch aan de 
mensen die mij gehoord hebben, zij weten wat ik gezegd heb.’ Toen 
Jezus dat zei gaf een van de dienaren die erbij stonden, hem een klap in 
het gezicht: ‘Is dat een manier om de hogepriester te antwoorden?’ 
Jezus zei: ‘Als ik iets verkeerds gezegd heb, zeg dan wat er verkeerd 
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was, maar als het juist is wat ik heb gezegd, waarom slaat u me dan?’ 
Daarna stuurde Annas hem geboeid naar Kajafas, de hogepriester. 
Simon Petrus stond zich intussen nog steeds te warmen. ‘Ben jij soms 
ook een leerling van hem?’ vroegen ze. ‘Nee,’ ontkende Petrus, ‘ik niet.’ 
Maar een van de slaven van de hogepriester, een familielid van de man 
van wie Petrus het oor had afgeslagen, zei: ‘Maar ik heb toch gezien 
dat je bij hem was in de olijfgaard?’ Weer ontkende Petrus, en meteen 
kraaide er een haan. 
 
 

Samenzang: Lied 587: 2 
Eén mens moet sterven om een volk te redden. 
Door uw gehoorzaam lijden kan ik verder, 
warm ik mij aan uw liefde die niet loochent. 
Open mijn ogen. 

 
 
Johannes 18: 33-40 

Nu ging Pilatus het pretorium weer in. Hij liet Jezus bij zich komen en 
vroeg hem: ‘Bent u de koning van de Joden?’ Jezus antwoordde: 
‘Vraagt u dit uit uzelf of hebben anderen dit over mij gezegd?’ ‘Ik ben 
toch geen Jood,’ antwoordde Pilatus. ‘Uw volk en uw hogepriesters 
hebben u aan mij uitgeleverd – wat hebt u gedaan?’ Jezus 
antwoordde: ‘Mijn koningschap hoort niet bij deze wereld. Als mijn 
koningschap bij deze wereld hoorde, zouden mijn dienaren wel 
gevochten hebben om te voorkomen dat ik aan de Joden werd 
uitgeleverd. Maar mijn koninkrijk is niet van hier.’ Pilatus zei: ‘U bent 
dus koning?’ ‘U zegt dat ik koning ben,’ zei Jezus. ‘Ik ben geboren en 
naar de wereld gekomen om van de waarheid te getuigen, en ieder die 
de waarheid is toegedaan, luistert naar wat ik zeg.’ Hierop zei Pilatus: 
‘Maar wat is waarheid?’ 
Na deze woorden ging hij weer naar de Joden buiten. ‘Ik heb geen 
schuld in hem gevonden,’ zei hij. ‘Maar het is bij u gebruikelijk dat ik 
met Pesach iemand vrijlaat – wilt u dat ik de koning van de Joden 
vrijlaat?’ Toen begon iedereen te schreeuwen: ‘Hem niet, maar 
Barabbas!’ Barabbas was een misdadiger. 

 
 
Hoe Jezus lijdt voor mij - lied door Robbert, Marianne en Judith 
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Johannes 19: 1-6 
Toen liet Pilatus Jezus geselen. De soldaten vlochten een kroon van 
doorntakken, zetten die op zijn hoofd en deden hem een purperen 
mantel aan. Ze liepen naar hem toe en zeiden: ‘Leve de koning van de 
Joden!’, en ze sloegen hem in het gezicht. Pilatus liep weer naar buiten 
en zei: ‘Ik zal hem hier buiten aan u tonen om u duidelijk te maken dat 
ik geen enkel bewijs van zijn schuld heb gevonden.’ Daarop kwam 
Jezus naar buiten, met de doornenkroon op en de purperen mantel 
aan. ‘Hier is hij, de mens,’ zei Pilatus. Maar toen de hogepriesters en de 
gerechtsdienaars hem zagen begonnen ze te schreeuwen: ‘Kruisig hem, 
kruisig hem!’ Toen zei Pilatus: ‘Neem hem dan maar mee en kruisig 
hem zelf, want ik zie niet waaraan hij schuldig is.’ 

 
 

Samenzang: Lied 576a: 1, 2  

O hoofd vol bloed en wonden, 

     bedekt met smaad en hoon, 
     O hoofd zo wreed geschonden, 
     uw kroon een doornenkroon,     
     o hoofd eens schoon en heerlijk 
     en stralend als de dag, 
     hoe lijdt Gij nu zo deerlijk! 
     Ik groet u vol ontzag. 

 
O hoofd zo hoog verheven,  
o goddelijk gelaat, 
Waar werelden voor beven, 
hoe bitter is uw smaad! 
Gij, eens in ’t licht gedragen, 
door engelen omstuwd, 
Wie heeft u zo geslagen 
gelasterd en gespuwd? 

 
  
Overweging 
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Stilte 
 
 
 
Johannes 19: 17-24 

Zij voerden Jezus weg; hij droeg zelf het kruis naar de zogeheten 
Schedelplaats, in het Hebreeuws Golgota. Daar kruisigden ze hem, met 
twee anderen, aan weerskanten één, en Jezus in het midden. Pilatus 
had een inscriptie laten maken die op het kruis bevestigd werd. Er 
stond op ‘Jezus uit Nazaret, koning van de Joden’. Het stond er in het 
Hebreeuws, het Latijn en het Grieks, en omdat de plek waar Jezus 
gekruisigd werd dicht bij de stad lag, werd deze inscriptie door veel 
Joden gelezen. De hogepriesters van de Joden zeiden tegen Pilatus: ‘U 
moet niet “koning van de Joden” schrijven, maar “Deze man heeft 
beweerd: Ik ben de koning van de Joden”.’ ‘Wat ik geschreven heb, dat 
heb ik geschreven,’ was het antwoord van Pilatus. 
Nadat ze Jezus gekruisigd hadden, verdeelden de soldaten zijn kleren in 
vieren, voor iedere soldaat een deel. Maar zijn onderkleed was in één 
stuk geweven, van boven tot beneden. Ze zeiden tegen elkaar: ‘Laten 
we het niet scheuren, maar laten we loten wie het hebben mag.’ Zo 
ging in vervulling wat de Schrift zegt: ‘Ze verdeelden mijn kleren onder 
elkaar en wierpen het lot om mijn gewaad.’ Dat is wat de soldaten 
deden. 

 
 

Heer uw bloed dat reinigt mij - lied door Robbert, Marianne en Judith  
 
 
Johannes 19: 25-30 

Bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder met haar zuster, Maria, de 
vrouw van Klopas, en Maria uit Magdala. Toen Jezus zijn moeder zag 
staan, en bij haar de leerling van wie hij veel hield, zei hij tegen zijn 
moeder: ‘Dat is uw zoon,’ en daarna tegen de leerling: ‘Dat is je 
moeder.’ Vanaf dat moment nam die leerling haar bij zich in huis. 
Toen wist Jezus dat alles was volbracht, en om de Schrift geheel in 
vervulling te laten gaan zei hij: ‘Ik heb dorst.’ Er stond daar een vat 
zure wijn; ze staken er een majoraantak met een spons in en brachten 
die naar zijn mond. Nadat Jezus ervan gedronken had zei hij: ‘Het is 
volbracht.’ Hij boog zijn hoofd en gaf de geest. 
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Samenzang: Gezang 189: 1, 2 
             Mijn Verlosser hangt aan 't kruis, 

hangt ten spot van snode smaders,  
Zoon des Vaders,  
waar is toch uw almacht thans, 
waar uw goddelijke glans? 

 
Mijn Verlosser hangt aan 't kruis, 
en Hij hangt er mijnentwegen, 
mij ten zegen.  
Van de vloek maakt Hij mij vrij, 
en zijn sterven zaligt mij. 

 
 
 
De soldaat die Jezus kruisigde - Martinus Nijhoff  

Wij sloegen hem aan 't kruis. Zijn vingers grepen 
Wild om den spijker toen 'k den hamer hief - 
Maar hij zei zacht mijn naam en: 'Heb mij lief '- 
En 't groot geheim had ik voorgoed begrepen. 

 
Ik wrong een lach weg dat mijn tanden knarsten, 
En werd een gek die bloed van liefde vroeg: 
Ik had hem lief - en sloeg en sloeg en sloeg 
Den spijker door zijn hand in 't hout dat barstte. 

 
Nu, als een dwaas, een spijker door mijn hand, 
Trek ik een visch - zijn naam, zijn monogram - 
In ied'ren muur, in ied'ren balk of stam, 
Of in mijn borst of, hurkend, in het zand, 
 
En antwoord als de menschen mij wat vragen: 
'Hij heeft een spijker door mijn hand geslagen.' 
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Het licht in de kerkzaal wordt gedimd. 
De paaskaars wordt gedoofd. 
 
Stilte  
 
 
Johannes 19: 31-37 

Het was voorbereidingsdag, en de Joden wilden voorkomen dat de 
lichamen op sabbat, en nog wel een bijzondere sabbat, aan het kruis 
zouden blijven hangen. Daarom vroegen ze Pilatus of de benen van de 
gekruisigden gebroken mochten worden en of ze de lichamen mochten 
meenemen. Toen braken de soldaten de benen van de eerste die 
tegelijk met Jezus gekruisigd was, en ook die van de ander. Vervolgens 
kwamen ze bij Jezus, maar ze zagen dat hij al gestorven was. Daarom 
braken ze zijn benen niet. Maar een van de soldaten stak een lans in 
zijn zij en meteen vloeide er bloed en water uit. Hiervan getuigt iemand 
die het zelf heeft gezien, en zijn getuigenis is betrouwbaar. Hij weet dat 
hij de waarheid spreekt en wil dat ook u gelooft. Zo ging de Schrift in 
vervulling: ‘Geen van zijn beenderen zal verbrijzeld worden.’ Een 
andere schrifttekst zegt: ‘Zij zullen hun blik richten op hem die ze 
hebben doorstoken.’ 

 
Gebed, gezamenlijk uitgesproken 

Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd,  
uw koninkrijk kome, uw wil geschiede gelijk in de hemel,  
alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood  
en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze 
schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking,  
maar verlos ons van de boze, want van U is het koninkrijk,  
en de kracht, en de heerlijkheid tot in eeuwigheid,   
Amen 
 

In stilte verlaten wij de kerk, maar niet zonder hoop, wij zien uit naar 
het licht. 
 
Wilt u de liturgie na afloop van de dienst in de hal van de kerk 
achterlaten? 
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Om in stilte te lezen 
 
 
 

Stilte op de berg – Frans Ort 
bij 1 Koningen 19 

 
Uw wapens heeft U afgelegd: 
het vuur, de storm, het splijten, 
en in de stilte wacht U nu 
om tastbaar dicht bij ons te zijn. 
 
Uw grootheid heeft U afgelegd: 
geen kracht meer die doet beven. 
Slechts in het suizen van de wind 
gaat U voorbij om lief te hebben. 
 
Uw almacht liet U achter zich: 
U bent weerloos aanwezig, 
woont in de avondwind 
een eeuwigheid bij mensen. 
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Stille Zaterdag  –  20 april 2019 
In afwachting van Pasen 
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Stilte 
 
 
Samenzang: Psalm 65: 1, 2 (nieuwe psalmberijming Titia Lindeboom) 

Vanuit de stilte klinkt ons zingen, 
God, die in Sion woont. 
De dank voor al uw zegeningen 
ontvangt U waar U troont. 
U luistert als we tot U spreken. 
Tot U komt al wat leeft. 
De zonden konden mij niet breken, 
omdat U ons vergeeft. 
 
Wat een geluk te mogen toeven 
bij God de schepper thuis. 
Daar mogen wij uw zegen proeven, 
het goede van uw huis.     
U antwoordt ons op grootse wijze. 
U redt ons door uw hand. 
De hele wereld zal U prijzen;     
U staat aan onze kant. 

 
Gebed op Stille Zaterdag 

Heer, onze God, 
Uw Zoon stond in de storm op de plecht van een schip 
en riep: storm, wees stil! 
De storm legde zich neer aan zijn voeten. 
 
Uw Zoon stond bij het graf van een vriend  
en riep: kom naar buiten! 
Zijn stem regeerde over leven en dood. 
 
Die stem werd ons lief toen Hij zei: Vriend, je zonden zijn je 
vergeven! 
De stem die ons heeft gezegd hoe te leven, hoe te bidden, 
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de stem die ons heeft gezegd wie U bent, onze Vader, 
die stem is tot zwijgen gebracht.  
 
Het is stille zaterdag, doodstille zaterdag,  
alles is gewoon, doodgewoon,  
alsof het Woord, het verlossende Woord,  
niet eens en voorgoed werd gegeven … 
O God, wek de stem tot leven! Amen 
 

Dit is de nacht van het gedenken 
Dit is de nacht waarin we elkaar vertellen  
dat God het laatste woord heeft. 
Genade triomfeert over schuld 
Het leven wint het van de dood. 
In onze zwakheid is God onze kracht, 
in onze wanhoop geeft God ons hoop 
In duisternis schenkt God licht, 
in ons verdriet is God nabij met zijn troost en vrede, 
van eeuwigheid tot eeuwigheid is God  
dezelfde in zijn liefde en trouw. 
Hij zal niet loslaten het werk van zijn handen. 

 
Samenzang: Lied 513: 1 , 2, 3, 4 

God heeft het eerste woord. 
Hij heeft in den beginne 
het licht doen overwinnen, 
Hij spreekt nog altijd voort. 
 
God heeft het eerste woord. 
Voor wij ter wereld kwamen, 
riep Hij ons reeds bij name, 
zijn roep wordt nog gehoord. 
 
God heeft het laatste woord. 
Wat Hij van oudsher zeide, 
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wordt aan het eind der tijden 
in heel zijn rijk gehoord. 
 
God staat aan het begin 
en Hij komt aan het einde. 
Zijn woord is van het zijnde 
oorsprong en doel en zin. 
 

 
Johannes 19: 31-37 

Het was voorbereidingsdag, en de Joden wilden voorkomen dat de 
lichamen op sabbat, en nog wel een bijzondere sabbat, aan het kruis 
zouden blijven hangen. Daarom vroegen ze Pilatus of de benen van de 
gekruisigden gebroken mochten worden en of ze de lichamen mochten 
meenemen. Toen braken de soldaten de benen van de eerste die 
tegelijk met Jezus gekruisigd was, en ook die van de ander. Vervolgens 
kwamen ze bij Jezus, maar ze zagen dat hij al gestorven was. Daarom 
braken ze zijn benen niet. Maar een van de soldaten stak een lans in 
zijn zij en meteen vloeide er bloed en water uit. Hiervan getuigt iemand 
die het zelf heeft gezien, en zijn getuigenis is betrouwbaar. Hij weet dat 
hij de waarheid spreekt en wil dat ook u gelooft. Zo ging de Schrift in 
vervulling: ‘Geen van zijn beenderen zal verbrijzeld worden.’ Een 
andere schrifttekst zegt: ‘Zij zullen hun blik richten op hem die ze 
hebben doorstoken.’  

 
 
Zeg me dat het niet zo is - lied door Robbert, Marianne en Judith 
 
 
Johannes 19: 38-42 

 
Na 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. Nikodemus, die destijds ’s nachts naar Jezus toe 
gegaan was, kwam ook; hij had een mengsel van mirre en aloë bij zich, 
wel honderd litra. Ze wikkelden Jezus’ lichaam met de balsem in linnen, 
zoals gebruikelijk is bij een Joodse begrafenis. Dicht bij de plaats waar 



27 
 

Jezus gekruisigd was lag een olijfgaard, en daar was een nieuw graf, 
waarin nog nooit iemand begraven was. Omdat het voor de Joden 
voorbereidingsdag was en dat graf dichtbij was, legden ze Jezus daarin.  

 
 
Hij kwam bij ons heel gewoon - lied door Robbert, Marianne en Judith  
 
 
Overweging 
 
 
Samenzang: Joh de Heer 154: 1, 2 

Stilte over alle landen in deze nacht. 
Vouwen wij tezaam de handen voor deze nacht. 
Welke zonden wij bedreven, wil ze, Here, ons vergeven. 
God wil goede rust ons geven in deze nacht. 

Eén heeft al uw schuld vergeven! God, onze Heer. 
        Als ge in geloof wilt leven! God, onze Heer. 
        één liet Jezus voor u sterven, om genade te verwerven, 
        eeuw'ge zaligheid te erven: van God, uw Heer.  
 
 
Opnieuw aanvaarden van onze doop 

Hoe vaak het volk van God zich van Hem verwijderde door eigen 
wegen te gaan, steeds weer nam God het initiatief om zijn 
verbond met zijn volk te vernieuwen. Ook in onze dagen buigt 
God zich liefdevol en genadig naar ons toe. De dood en de 
opstanding van zijn Zoon tonen eens en vooral dat Gods genade 
het wint van zijn oordeel, en dat zonde en dood verzwolgen 
worden door Christus, die leeft en leven geeft.  
 
Ooit zijn wij gedoopt. We zijn met Christus begraven en 
opgewekt om met Hem te leven. Wij denken terug aan onze 
doop, gaan staan en luisteren naar de volgende vragen:  
 

 Gelooft u in God de Vader, onze Schepper en Verlosser? 
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 Wilt u Christus volgen, zijn Zoon, onze gekruisigde en 
opgestane Heer? 

 Vertrouwt u zich toe aan de Heilige Geest die ons leven 
vernieuwt?  

 
 
De gemeente antwoordt: JA 
      
 
Samenzang: ELB 289: 1, 2, 3 

Ik geloof in God de Vader die een bron van vreugde is, 
louter goedheid en genade, licht in onze duisternis. 
Hij, de koning van de kosmos - het gesternte zingt zijn eer - 
heeft uit liefde mij geschapen en tot liefde keer ik weer. 

Ik geloof in Jezus Christus die voor ons ter wereld kwam, 
Zoon van God en Zoon des mensen, goede Herder, Offerlam. 
Door te lijden en te sterven - groot is het geheimenis - 
schenkt Hij mij het eeuwig leven dat uit God en tot God is. 

Ik geloof dat mijn Verlosser door de dood is heengegaan 
        en op Pasen - God zij glorie - uit het graf is opgestaan. 

Door het brood - dit is mijn lichaam - door de wijn - dit is mijn 
bloed -  

        geeft de Vredevorst mij vrede, maakt Hij alle dingen goed. 
  
 
Ik verlang naar Jezus  - lied door Robbert, Marianne en Judith 
       
 
Johannes 11: 25,26 

Maar Jezus zei tegen Marta: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in 
mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in mij 
gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat?’ ‘Ja Heer,’ zei ze, ‘ik geloof dat 
u de Messias bent, de Zoon van God die naar de wereld zou komen.’ 
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Samenzang: NLB 601: 1, 3 
Licht dat ons aanstoot in de morgen, 
voortijdig licht waarin wij staan 
koud, één voor één en ongeborgen, 
licht overdek mij, vuur mij aan. 
Dat ik niet uitval, dat wij allen 
zo zwaar en droevig als wij zijn 
niet uit elkaars genade vallen 
en doelloos en onvindbaar zijn.  

Alles zal zwichten en verwaaien 
        wat op het licht niet is geijkt. 
        Taal zal alleen verwoesting zaaien 
        en van ons doen geen daad beklijft. 
        Veelstemmig licht, om aan te horen 
        zolang ons hart nog slagen geeft. 
        Liefste der mensen, eerstgeboren, 
       licht, laatste woord van Hem die leeft. 
 
 
De Paaskaars wordt binnengebracht. 
 
Voorganger: Het Licht van Christus! 
 
 
Wij ontvangen de zegen  

De Here zegene U en Hij behoede U 
Moge de liefde van God uw harten verwarmen 
Moge het licht van God U beschijnen op uw weg 
De Here zegene U en Hij behoede U. 
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We geven elkaar het licht van Pasen door en dragen het licht als 
Lichtdragers mee naar buiten  
 
 
We zingen intussen: 
 
Samenzang: Lied 598 

Als alles duister is, 
ontsteek dan een lichtend vuur  
dat nooit meer dooft,  

     een vuur dat nooit meer dooft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het feest van Christus opstanding wordt voortgezet op Paasmorgen.  
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Pasen - 21 april 2019 

‘Hij is hier niet, Hij is opgestaan.’



In dit boekje vindt u de liturgie voor de volgende diensten: 

 

 

Witte Donderdag – 18 april   aanvang 19.30 uur 
Voorganger       ds. Koos Staat 
Organist       Marco Vriend 
Ouderling van dienst      Anton Visser 
Muzikale medewerking     Klaartje Broers 

 

Goede Vrijdag – 19 april  aanvang 19.30 uur 
Voorganger      ds. Koos Staat 
Organist      Arie Heemsbergen 

Ouderling van dienst     Pieter Jo Heemsbergen 

Muzikale medewerking    Robbert Bakker 
   Judith Mantel 
   Marianne Logothetis 

 

Stille Zaterdag – 20 april  aanvang 20.30 uur 
Voorganger    ds. Koos Staat 
Organist    Henk Vogelsang 

Ouderling van dienst   Piet Walstra 
Muzikale medewerking    Robbert Bakker 

   Judith Mantel 
   Marianne Logothetis 

 

De symbolische schikkingen zijn verzorgd door Marijke van Krieken, 
Henny Zwagerman, Janny Zwagerman en Anita Bloemendaal. 
 
De afbeeldingen in dit boekje zijn achtereenvolgens van L. Vloo,  
J. Brooks Gerloff, G. Vrieze en  J. Brooks Gerloff.  

De diensten van de drie dagen voor Pasen zijn één doorlopende viering. 
Votum en Groet zijn er alleen in de eerste dienst, de Zegen alleen in de 
laatste.  
 
De diensten hebben een ingetogen karakter. De tijd voor het begin van 
de diensten proberen we met elkaar zo stil mogelijk te zijn. 


