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DIENSTEN IN DE GOEDE WEEK 2019 

 

 
Donderdag 18 april 2019 blz. 4 
Witte Donderdag; dienst van Schrift en Tafel 
 
Aanvang 19.30 uur 
 

Vrijdag 19 april 2019 blz. 8 
Goede Vrijdag 

 
Aanvang: 19.30 uur  
 
Zaterdag 20 april 2019  blz. 16 
Stille Zaterdag 

 
Aanvang: 21.30 uur 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Wilt u dit boekje in de kerk achterlaten? 
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Ten geleide 

 

‘Ik heb voor jou gebeden 

dat je trouw niet bezwijkt…’ 

Lukas 22 : 32 

 

In deze Paasweek volgen wij de weg van de Messias Jezus. Een 

uiterst kwetsbare weg die door de diepte gaat. Een weg waarin onze 

vertwijfeling, onze verdeeldheid, onze vaak weggestopte angsten en 

onze ‘waarom-vragen’ taal krijgen. In die diepte wordt de duisternis 

weersproken, het licht aangestoken en nieuw vertrouwen gewekt. 

 

Op de avond van Witte Donderdag vieren wij de maaltijd van de 

uittocht rond de tafel met het delen van de matses en de wijn. Jezus 

leert ons aan die tafel wat ‘geloof bij de gratie Gods’ betekent.  

Op Goede Vrijdag wordt de unieke Johannes-Passie van Jan 

Valkestijn uitgevoerd door het Kleinkoor onder leiding van Peter 

Folstar. Deze passie schreef de Haarlemmer Valkestein in 1977 en is 

zeer lange tijd niet uitgevoerd. De gezongen evangelieteksten gaan 

samen op met de beroemde koralen van J.S. Bach. Aan het einde 

van deze dienst worden alle lichten gedoofd. Het licht dat deze 

vrijdag tot een goede vrijdag maakt blijft echter branden. 

 

Het begin van de Paasnacht van Stille Zaterdag wordt gemarkeerd 

door het binnendragen van de Paaskaars, als teken ervan dat het 

verspreidende licht van de Opgestane ons allen verlicht. Wij vieren 

in deze nacht de Heilige Doop in gedachtenis, belijdenis en 

zegening.  
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Witte Donderdag 

- donderdag 18 april 2019 – 

VIERING VAN DE MAALTIJD VAN UITTOCHT ROND DE TAFEL 

 
Voorganger: Ad van Nieuwpoort 
Ouderling: Kees van Riessen 

Diakenen: Monique Brink, Tom de Bruijn, Ineke Abbekerk,  
Bea te Winkel 

Cantorij: o.lv. Philien Schouten 

Orgel:   Agnes van Bekkum 
 

STILTE VOOR DE DIENST! 
 
Orgelspel: variaties over: Psalm 43 - Klaas Bolt (1927-1990)   
(hommage aan onze eerste orgeladviseur en ontdekker van ons orgel) 

 
OPGANG 

 
(de gemeente gaat staan) 

 
Intochtslied: lied 558: 1, 2 en 3  

 
Moment van stilte 
 
Bemoediging 

 
Voorganger : Onze hulp is de Naam van de Heer. 
Gemeente : Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 

Voorganger : Wees ons genadig God, wees ons nabij. 
  Laat ons niet ontbreken op het feest,  

  dat Gij ons hebt bereid. 
  Verzamel ons bij de uittocht van Jezus Messias 
  en bekleed ons met het licht en de liefde van uw Zoon. 
Gemeente : Amen. 
   
 
Vredesgroet 

 

Voorganger : Genade zij u en vrede van God onze Vader 
  en van de Heer Jezus Christus 
Gemeente : Amen. 
Voorganger : Wij groeten elkaar met de vrede van Christus: 
Gemeente : De vrede van Christus met u! 
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Vervolg lied 558: 4, 5, 6 en 7 
 
(de gemeente gaat zitten) 

 
Gebed van opgang 

 
Gemeente zingt:  Lied 390: 1, 2, 3    
 
Evangelielezing: Lukas 22 : 24 - 34 
 
Zingen: Lied 390: 4 en 5 

 

OVERDENKING 
 
Cantorij zingt:  In monte Oliveti  - J.M. Haydn (1778) 
 
Gebeden, stil gebed 
 

DIENST VAN DE TAFEL 
 
Collecte 
orgelspel tijdens de collecte: Ach Herr, mich armen Sünder - J.S. Bach 

           (1685-1750) 
Gemeente zingt: Gezang 366: 1, 4, 5 en 6 (Liedboek 1973)  
 
NODIGING 

 
Tafelgebed 

V: De Heer zal met u zijn! 

G.  DE HEER ZAL U BEWAREN! 

V: Verheft Uw harten! 

G: WIJ HEBBEN ZE TOT DE HEER GEHEVEN 

V: Zegenen wij de Heer onze God! 

G: GOED IS HET EN PASSEND. 

V: HEER, God van Israël 

 het past ons, U te danken op deze avond, 

 zo anders dan alle andere avonden. 

 Ja, het is onze bevrijding 

 U dank te brengen, 

 overal en altijd, 

 voor uw Zoon de Messias Jezus, 

 In wie Gij uzelf aan ons hebt geschonken. 

 Die de weg ging van een slaaf 

 om ons dwars door vernedering, lijden en dood heen 

 te leren wat bevrijding is 
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 en de angst te boven te komen. 

 Laat ons toe 

 met onze adem en onze geest, 

 met hart en ziel 

 zijn lof te zingen 

 in het koor met alle heiligen! 

 
Zo zingen wij: Sanctus en benedictus: Lied 404d  

 

        Gezegend zij de HEER, 
die zijn belofte gehouden heeft, 

die Abraham heeft uitgeleid 

en Mozes heeft geroepen, 

die de goden van de nacht heeft teniet gedaan, 

die de zee heeft getemd om een weg te banen, 

die de vaderen voorging in de woestijn 

en het manna deed regenen voor hun leven; 

die de mensen deed weten van zijn verbond, 

die zijn NAAM gelegd heeft op zijn gemeente! 

Ja, gezegend zij de HEER die ons tot herder werd, 

die het Pascha gebood 

als een feest voor de HEER voor altijd: 

gedachtenis van geslacht tot geslacht 

sinds de nacht, dat zij aten het ongezuurde brood 

en dronken de beker der dankzegging, 

en hadden het paaslam geofferd 

waarvan het bloed aan de deuren was 

tot een teken voor de engel om voorbij te gaan! 

 

Ja, gezegend zij de HEER die knecht werd 

die zijn Zoon heeft gegeven  

om een paaslam te zijn 

voor ons allen, 

en te volbrengen 

al wat geschreven staat, dat moest geschieden. 

Die alzo in de nacht dat hij werd overgeleverd, 

het brood nam in zijn handen, 

het zegende en brak en zei: 
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“Neemt en eet, dit is mijn lichaam voor u, 

doet dit tot Mijn gedachtenis.” 

En evenzo na de maaltijd 

sprak hij een dankgebed 

en nam Hij de beker van de dankzegging en zei: 

“Deze beker is het nieuwe verbond in Mijn bloed 

tot vergeving van zonden; 

drinkt allen hieruit, tot Mijn gedachtenis.” 

Laat ons dan eten en drinken, 

want zo gezegd zo gedaan 

verkondigen wij de dood van onze HEER 

totdat hij komt! 

G:  MARANATHA! 

 
 ONZE VADER DIE IN DE HEMELEN ZIJT ... 

 
Delen van matzes en wijn  
 
Zingen: Lied 395   
 

Lied 103e   1x Koor: 2x Allen 

 
Dankgebed 
 
Slotlied: Lied 556: 1, 3, 4 en 5 
(staande)  

 
 

Zegen,  beantwoord met Amen 
 
 
(de gemeente gaat weer zitten om te luisteren naar het orgelspel) 

 
Orgelspel: Twee variaties over Psalm 116 J.P. Sweelinck (1562-1621) 

 

 

IN STILTE VERLATEN WE DE KERK!  
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Goede Vrijdag 
- vrijdag 19 april 2019 - 

DIENST VAN HET WOORD 

 

Voorganger: Ad van Nieuwpoort 
Ouderling: Ton Bruggeman 
Diaken: Kees van Krimpen 
Orgel:  Agnes van Bekkum 

m.m.v. Kleinkoor o.l.v. Peter Folstar 
 

STILTE VOOR DE DIENST! 
 
OPGANG 
 

Orgel: O Mensch, bewein dein Sünden gross – J.S. Bach (1685-1750) 
 
Intochtslied: Gezang 650: 1, 2, 3 en 4 

(staande) 
 
Bemoediging 

Voorganger : Onze hulp is de Naam van de Heer 

Gemeente : die hemel en aarde gemaakt heeft 

Voorganger : die trouw houdt tot in eeuwigheid 

Gemeente : en niet laat varen het werk van zijn handen. 

 

Groet 

Voorganger : Genade zij u en vrede van God onze Vader 

  en van de Heer Jezus Christus 

Gemeente : Amen 

 

Vervolg: Gezang 650: 5, 6 en 7 
 
(de gemeente gaat zitten) 

 
Gebed van Opgang 
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Het lijden van onze Heer Jesus Christus volgens Johannes 

 
Componist Jan Valkestijn (1928-2017)  

Tekst: Willibrord vertaling 

Solisten: Edwin Oudemans (Evangelist), Zeger Woudenberg (Christus), Egge Tijsseling (Pilatus), Ineke Clement, 

Pieter Beerthuizen, Frank Cornet, Ineke Dercksen, Bram Coops 

 

Evangelist: Het lijden van onze Heer Jesus Christus volgens Johannes 

Koor: Ik wil mij gaan vertroosten 

           in Jesu lijden groot. 

           Al heeft 't gestaan ten boosten, 

          het mocht nog worden goed. 

          Al om mijn zondig leven 

          ben ik met druk bevaan; 

          dat wil ik gaan begeven: 

          o Jesu, ziet mij aan! 

Evangelist: In die tijd ging Jesus met zijn leerlingen naar buiten, naar de 

overkant van de beek Kedron. Daar was een boomgaard die Hij met zijn 

leerlingen binnenging. Maar ook Judas die Hem zou overleveren, kende 

deze plaats, omdat Jesus er dikwijls met zijn leerlingen was 

samengekomen. Zo kwam Judas daarheen met de afdeling soldaten en met 

dienaars van de hogepriesters en Farizeeën, voorzien van lantaarns, fakkels 

en wapens. Jesus, die alles wist wat over Hem ging komen, trad naar voren 

en zei tot hen: 

Jesus: “Wie zoekt gij?”  

Evangelist: Zij antwoordden Hem:  

Koor: “Jesus, de Nazoreeër.”  

Evangelist: Jesus zei hun: 

Jesus: “Dat ben Ik.”  

Evangelist: Ook Judas, zijn verrader, bevond zich bij hen. Nauwelijks had 

Jesus hun gezegd: “Dat ben Ik,” of zij weken achteruit en vielen op de 

grond. Nog eens vroeg Hij hun:  

Jesus: “Wie zoekt gij?”  

Evangelist: Zij zeiden: 

Koor:  “Jesus de Nazoreeër.”  

Evangelist: Jesus antwoordde:  

Jesus: “Ik heb u gezegd, dat Ik het ben. Als gij Mij zoekt, laat deze mensen 

dan gaan.”  

Evangelist: Vervuld moest worden, wat Hij gezegd had: “Niemand van 

hen, die Gij Mij gegeven hebt, liet Ik verloren gaan.” Maar Simon Petrus 

had een zwaard bij zich. Hij trok het en verwondde daarmee de knecht van 

de hogepriester door hem het rechteroor af te slaan. De naam van die 

knecht was Malchus. Jesus echter sprak tot Petrus:  
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Jesus: “Steek dat zwaard in de schede; zou Ik de beker niet drinken die 

mijn Vader Mij gegeven heeft?” 

Evangelist: De afdeling van de bevelhebber en de dienaars van de Joden 

grepen toen Jesus vast, boeiden Hem en brachten Hem eerst naar Annas. 

Deze was namelijk de schoonvader van Kajafas, die in dat jaar hogepriester 

was, dezelfde Kajafas, die aan de Joden de raad gegeven had: “Het is 

beter, dat er één mens sterft voor het volk.” Simon Petrus en nog een 

andere leerling volgden Jesus. Die leerling nu was een bekende van de 

hogepriester en zo ging hij tegelijk met Jesus het paleis van de hogepriester 

binnen, terwijl Petrus buiten de poort bleef staan. Die andere leerling, de 

bekende van de hogepriester, kwam naar buiten, sprak met de portierster 

en bracht Petrus naar binnen. Het meisje dat aan de poort stond, vroeg 

Petrus:  

Meisje: “Ben je ook niet een van de leerlingen van die man?”  

Evangelist: Hij zei:  

Petrus: “Welneen.”  

(Koor: Simon, zoon van Johannes, hebt ge Mij lief?) 

Evangelist: Omdat het koud was, hadden de knechten en dienaars een 

houtskoolvuur aangelegd en stonden zich te warmen. Ook Petrus stond bij 

hen en warmde zich. 

De hogepriester ondervroeg Jesus over zijn leerlingen en zijn leer. Jesus 

antwoordde hem:  

Jesus: “Ik heb openlijk tot de wereld gesproken. Ik heb altijd onderricht 

gegeven in een synagoge of in de tempel, waar alle Joden bijeenkomen, en 

er is niets wat Ik in het geheim heb gesproken. Waarom ondervraagt gij 

Mij? Ondervraag de mensen die gehoord hebben wat Ik hun heb 

verkondigd. Die weten goed wat Ik heb gezegd.”  

Evangelist: Op dit woord gaf een van de dienaars die naast Hem stond, 

Jezus een klap in het gezicht en voegde Hem toe: 

Dienaar: “Antwoordt Gij zo de hogepriester?”  

Evangelist: Jesus antwoordde hem:  

Jesus: “Indien Ik iets verkeerds gezegd heb, verklaar dan wat er verkeerd 

in was, maar indien het goed was, waarom slaat gij Mij?”  

Evangelist: Daarop zond Annas Hem geboeid naar de hogepriester Kajafas. 

Simon Petrus stond zich te warmen toen iemand Hem vroeg:  

Knecht: “Ben ook jij niet een van zijn leerlingen?”  

Evangelist: Hij ontkende het en zei:  

Petrus:  “Welneen.”  

(Koor: Simon, zoon van Johannes, hebt ge Mij lief?) 

Evangelist: Maar een van de knechten van de hogepriester, een 

bloedverwant van de man wie Petrus het oor had afgeslagen, zei:  
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Knecht “Heb ik je niet in de boomgaard bij Hem gezien?”  

Evangelist: Petrus ontkende het opnieuw en meteen begon er een haan te 

kraaien. 

(Koor: Simon, zoon van Johannes, hebt ge Mij lief?) 

Evangelist: Toen brachten zij Jesus van het huis van Kajafas naar het 

pretorium. Het was vroeg in de morgen. Zelf gingen zij het pretorium niet 

binnen want ze moesten het paasmaal kunnen eten en mochten zich 

daarom niet verontreinigen. Daarom kwam Pilatus naar buiten en vroeg 

hun:  

Pilatus: “Welke beschuldiging brengt ge tegen deze man in?”  

Evangelist: Zij gaven hem ten antwoord:  

Koor: “Als dit geen misdadiger was, zouden wij Hem niet aan u 

overgeleverd hebben.”  

Evangelist: Daarop zei Pilatus:  

Pilatus: “Neemt Hem dan zelf en vonnis Hem volgens uw Wet!”  

Evangelist: De Joden antwoordden hem:  

Koor: “Wij missen het recht om iemand ter dood te brengen.”  

Evangelist: Zo zou Jesus’ woord in vervulling gaan, waarmee Hij had 

aangeduid welke dood Hij zou sterven. Nu ging Pilatus het pretorium weer 

binnen, riep Jesus bij zich en zei tot Hem:  

Pilatus: “Zijt Gij de koning der Joden?” 

Evangelist: Jesus antwoordde hem:  

Jezus: “Zegt ge dit uit uzelf, of hebben anderen u over Mij gesproken?”  

Evangelist: Pilatus gaf ten antwoord:  

Pilatus: “Ben ik soms een Jood? Uw eigen volk en de hogepriesters hebben 

U aan mij overgeleverd. Wat hebt Gij gedaan?” 

Evangelist: Jesus antwoordde:  

Jesus: “Mijn koningschap is niet van deze wereld. Zou mijn koningschap 

van deze wereld zijn, dan zouden mijn dienaars er wel voor gestreden 

hebben, dat Ik niet aan de Joden werd uitgeleverd. Mijn koningschap is 

evenwel niet van hier.”  

Evangelist: Pilatus hernam:  

Pilatus: “Gij zijt dus toch koning?”  

Evangelist: Jesus antwoordde:  

Jesus: “Ja, koning ben Ik. Hiertoe ben Ik geboren en hiertoe ben Ik in de 

wereld gekomen om getuigenis af te leggen van de waarheid. Al wie uit de 

waarheid is, luistert naar mijn stem.”  

Evangelist: Pilatus zei tot Hem:  

Pilatus: “Wat is waarheid?”  

Evangelist: Na die woorden ging hij weer naar buiten tot de Joden en zei:  
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Pilatus: “Ik vind hoegenaamd geen schuld in Hem. Maar er bestaat onder u 

de gewoonte dat ik met Pasen iemand vrijlaat. Wilt gij dus dat ik u de 

koning der Joden vrijlaat?”  

Evangelist: Toen begonnen ze opnieuw te schreeuwen:  

Koor: “Neen, die niet, maar Barabbas!”  

Evangelist: Barabbas was een rover. 

Toen liet Pilatus Jesus geselen. De soldaten vlochten een kroon van 

doorntakken, zetten Hem die op het hoofd en wierpen Hem een purperen 

mantel om. Ze traden op Hem toe en zeiden:  

Koor: “Gegroet, koning der Joden!”  

Evangelist: En zij sloegen Hem in het gezicht. 

Evangelist: Pilatus ging weer naar buiten en zei tot hen:  

Pilatus: “Ziehier, ik breng Hem naar buiten om u te doen weten, dat ik 

volstrekt geen schuld in Hem vind.”  

Evangelist: Jesus kwam naar buiten, terwijl Hij nog de doornenkroon en de 

purperen mantel droeg.  

Pilatus zei tot hen:  

Pilatus: “Ziehier de mens.”  

Koor 

O Hoofd vol bloed en wonden 

met smaad gedekt en hoon 

O goddelijk Hoofd omwonden 

met scherpe doornenkroon. 

O Gij die andere kronen  

en glorie waardig zijt 

Ik wil mijn hart u tonen 

dat met u medelijdt. 

 

Allen zingen:  lied 576b: 1 en 4    

 

Evangelist: Maar toen de hogepriesters en hun dienaars Hem zagen, 

schreeuwden ze:  

Koor: “Kruisigen, kruisigen!”  

Evangelist: Pilatus zei hun:  

Pilatus: “Neemt gij Hem dan en kruisigt Hem, want ik vind geen schuld in 

Hem.”  

Evangelist: De Joden antwoordden hem:  

Koor: “Wij hebben een Wet en volgens die Wet moet Hij sterven, omdat Hij 

zich voor Gods Zoon heeft uitgegeven.”  

Evangelist: Toen Pilatus dit hoorde, werd hij nog meer bevreesd. Hij ging 

het pretorium weer binnen en sprak tot Jesus:  
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Pilatus: “Waar zijt Gij vandaan?”  

Evangelist: Jesus gaf hem echter geen antwoord. Daarom zei Pilatus:  

Pilatus: “Ge spreekt niet tegen mij? Weet Ge dan niet dat ik de macht heb 

om U vrij te spreken, maar ook de macht heb om U te kruisigen?”  

Evangelist: Jesus antwoordde:  

Jesus: “Gij zoudt volstrekt geen macht over Mij hebben, als u die niet van 

boven gegeven was. Daarom is de zonde van hem die Mij aan u heeft 

overgeleverd groter.” 

Evangelist: Van dit ogenblik af wilde Pilatus ertoe overgaan Hem vrij te 

laten. Maar de Joden schreeuwden:  

Koor: “Als gij die man vrijlaat, zijt ge geen vriend van de keizer. Wie zich 

voor koning uitgeeft, komt in verzet tegen de keizer.”  

Evangelist: Toen Pilatus hen hoorde roepen, liet hij Jesus naar buiten 

brengen en ging op de rechterstoel zitten op de plaats die Lithostrotos heet, 

in het Hebreeuws Gabbata.  

Het was de voorbereidingsdag voor Pasen, ongeveer het zesde uur. Hij zei 

tot de Joden:  

Pilatus: “Hier is uw koning.”  

Evangelist: Maar zij schreeuwden:  

Koor: “Weg, weg met Hem! Kruisig Hem!”  

Evangelist: Pilatus vroeg:  

Pilatus: “Zal ik dan uw koning kruisigen?”  

Evangelist: De hogepriesters antwoordden:  

Koor: “Wij hebben geen andere koning dan de keizer!”  

Evangelist: Toen leverde hij Hem aan hen uit om de kruisdood te 

ondergaan, en zij namen Hem over. 

Zelf zijn kruis dragend trok Jesus de stad uit naar wat de Schedelplaats 

heet, in het Hebreeuws Golgotha.  

 

Allen zingen: Lied 547   

 

Evangelist: Daar sloegen zij Hem aan het kruis, en met Hem nog twee 

anderen, aan elke kant een en Jesus in het midden. Pilatus had een 

opschrift laten maken en op het kruis doen aanbrengen. Het luidde: “Jesus, 

de Nazoreeër, de Koning van de Joden.” Vele Joden lazen dit opschrift, want 

de plaats waar Jesus gekruisigd werd, lag dicht bij de stad. Het stond er in 

het Hebreeuws, het Latijn en het Grieks. De hogepriesters van de Joden nu 

zeiden tot Pilatus:  

Koor: “Ge moest er niet op zetten: “de Koning van de Joden”, maar: “Hij 

heeft gezegd: Ik ben de Koning van de Joden.”  

Evangelist: Pilatus antwoordde:  
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Pilatus: “Wat ik geschreven heb, heb ik geschreven.” 

Evangelist: Toen de soldaten Jesus gekruisigd hadden, namen ze zijn 

kleren en deelden ze in vieren, voor iedere soldaat een deel. Ze namen ook 

de lijfrok, die echter zonder naad was, aan één stuk geweven van 

bovenaf. Daarom zeiden ze tot elkaar:  

Koor: “Laten we die niet scheuren, maar er om loten wie hem krijgt.”  

Evangelist: Aldus moest de Schrift vervuld worden: Zij verdeelden mijn 

kleren onder elkaar en dobbelden om mijn mantel. Terwijl de soldaten 

hiermee bezig waren, stonden bij Jesus’ kruis zijn moeder, de zuster van 

zijn moeder, Maria de vrouw van Klopas, en Maria Magdalena. Toen Jesus 

zijn moeder zag en naast haar de leerling die Hij liefhad, zei Hij tot zijn 

moeder:  

Jesus: “Vrouw, zie daar uw zoon.”  

Evangelist: Vervolgens zei Hij tot de leerling:  

Jesus: “Zie daar uw moeder.”  

Evangelist: En van dat ogenblik af nam de leerling haar bij zich in huis. 

Hierna, wetend dat nu alles was volbracht, zei Jesus, opdat de Schrift 

vervuld zou worden:  

Jesus: “Ik heb dorst.”  

Evangelist: Er stond daar een kruik vol zure wijn. Ze doopten er een spons 

in, staken die op een hysopstengel en brachten die aan zijn mond. Toen 

Jesus van de zure wijn genomen had, zei Hij:  

Jesus: “Het is volbracht.”  

Evangelist: Daarop boog Hij het hoofd en gaf de geest. 

Koor: Lam Gods, Gij wilde sterven,  

           uws Vaders liefde erven,  

           in eindeloze pijn;  

           Gij sloegt op ons uw ogen,  

           in godd’lijk mededogen  

           en wilde onz’ verlosser zijn. 

Evangelist: Aangezien het voorbereidingsdag was en de Joden niet wilden 

dat de lichamen op sabbat aan het kruis bleven – het was bovendien een 

grote sabbat – vroegen zij aan Pilatus verlof de benen van de gekruisigden 

te breken en hen weg te nemen. Daarom kwamen de soldaten en sloegen 

zowel bij de ene als bij de andere die met Hem was gekruisigd, de benen 

stuk. Toen zij echter bij Jesus kwamen en zagen dat Hij reeds dood was, 

sloegen zij Hem de benen niet stuk, maar een van de soldaten doorstak zijn 

zijde met een lans; terstond kwam er bloed en water uit. Die het gezien 

heeft getuigt hiervan; zijn getuigenis is waar en hij weet, dat hij de 

waarheid zegt, opdat ook gij zoudt geloven. Dit is gebeurd opdat de Schrift 

zou vervuld worden: Van zijn gebeente zal niets worden verbrijzeld, terwijl 
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nog een ander Schriftwoord zegt: Zij zullen opzien naar Hem die zij hebben 

doorstoken. 

Jozef van Arimatea, die een leerling was van Jesus, maar in het geheim uit 

vrees voor de Joden, vroeg daarna aan Pilatus het lichaam van Jesus te 

mogen wegnemen. Toen Pilatus dit had toegestaan, ging hij dus heen en 

nam het lichaam weg. Nikodémus, die Hem vroeger ‘s nachts bezocht had, 

kwam ook en bracht een mengsel van mirre en aloë mee, ongeveer 

honderd pond. Zij namen het lichaam van Jesus en wikkelden het met de 

welriekende kruiden in zwachtels, zoals bij een joodse begrafenis 

gebruikelijk is. Op de plaats waar Hij gekruisigd werd, lag een tuin en in die 

tuin een nieuw graf, waarin nog nooit iemand was neergelegd. Vanwege de 

voorbereidingsdag van de Joden en omdat het graf dichtbij was, legden zij 

Jesus daarin neer. 

Koor:  

Zingenderwijze wilt uw Heiland prijzen.  

Nu geeft uw stem;  

Van alle tijden draagt Hij het lijden, 

nu geeft uw stem, uw woord aan Hem.  

Allen: 

Mochten wij samen 

Jesus’woord beamen, 

zijn weg opgegaan 

Leidsman ten leven 

zult Gij ons geven 

nu uit de doden op te staan. 

Koor: Amen 

 

Kort woord ter overdenking 

 

Avondgebed 

 

Slotlied: Lied 590 

(staande)  

Alle lichten worden gedoofd. 

Het licht dat deze vrijdag  

tot een goede vrijdag maakt 

blijft echter branden. 

 

In stilte verlaten wij de kerk. 
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Stille Zaterdag 

- zaterdag 20 april 2019 – 

VIERING VAN DE HEILIGE DOOP IN GEDACHTENIS EN BELIJDENIS 

 
Voorganger: Ad van Nieuwpoort 
Ouderling: Frijkje Bakker 
Diaken: Carolien Oosterhof 
Cantorij: o.lv. Philien Schouten 

Orgel:  Agnes van Bekkum 

 
 

In stilte komen we de kerk binnen 

de klok wordt geluid 

de gemeente gaat staan 

 

Bij het binnenbrengen van de Paaskaars, als teken van de intocht 

van het licht van de opgestane Christus, zingt de gemeente staande 

in een kring samen met de cantorij Lied 593 (enkele malen). 

Licht van Christus, Heer wij danken U. 

 

Terwijl de cantorij en de gemeente zingen, wordt het licht verdeeld 

 

Zingen: Lied 139d 

Voorganger:  God zei: 

 Licht! en er was licht. 

 God zag het licht, dat het goed was. 

 God scheidde tussen het licht en de duisternis. 

 God riep tot het licht: dag! 

 en tot de duisternis riep Hij: nacht! 

 Het was avond en het was morgen: dag één. 

Gemeente:  Amen. 

 

Voorganger: Onze hulp is de naam van de Heer 

Gemeente:  die hemel en aarde gemaakt heeft 

Voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid 

Gemeente: en niet laat varen het werk van Zijn handen. 

Voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader 

 en van de Heer Jezus Christus 
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Gemeente: Amen. 

 

(de gemeente gaat zitten) 

 

Gemeente zingt: Lied 600     

 

Gebed van Opgang 
 
Zingen: psalm 139: 1, 4 en 6   

 

Eerste schriftlezing: Exodus 14 : 13 - 24 
   
Zingen: lied 605 
 
Evangelielezing: Lukas 24 : 1 - 12 

 
Zingen: lied 637         
 

Schriftlezing: Exodus 20 : 1 - 18 

 

Cantorij zingt:  Lied 322 

 

Epistellezing: Romeinen 6 : 1 – 9 
 

Gemeente zingt: Lied 350: 1, 2, 3 en 4  

De gemeente gaat staan 

 

Voorganger: Gemeente, 

 in de doop zijn wij met Christus begraven+ 

 om met hem ten leven te worden opgewekt. 

 In de uittocht van deze nacht, 

 op de weg van het nieuwe leven  

 waarop Jezus ons, door de dood heen, is voorgegaan, 

 gedenken wij onze doop, 

 en vernieuwen wij onze belofte. 

In gemeenschap met de synagoge en met de gemeente van 

Christus van alle tijden en plaatsen zingen wij: 

 

Gemeente: Sj’ma Jisraeel…  

 

 

 



 18 

Voorganger: Gij zult de HEER, uw God liefhebben 

 met geheel uw hart en met geheel uw ziel 

 en met geheel uw kracht 

 en uw naaste als uzelf. 

 

Voorganger: Wilt u zich verzetten tegen alle machten 

 die als goden over ons heersen 

 en hij die genoemd wordt ‘Ik zal er zijn’ alleen dienen? 

Gemeente: Ja, dat willen wij! 

Voorganger: Wilt u elk slavenjuk afwerpen 

 en leven in de vrijheid van Gods kinderen? 

Gemeente: Ja, dat willen wij! 

 

Voorganger: Dit water van de heilige Doop zij ons tot gedachtenis! 

Voorganger: Schaamt u dan niet de Christus te belijden, 

 want het evangelie is een kracht Gods 

 tot bevrijding van een ieder die gelooft; 

 en antwoordt in gemeenschap 

 met de kerk van alle eeuwen: 

 
Zingen: lied 340b  
(staande)  

 
Zegening 
 
U bent uitgenodigd om naar voren te komen om te knielen en de zegen te 
ontvangen voor uzelf of voor een dierbare.  

 

Zingen: Lied 925    
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Orgel, ter overgang naar:    Componist Jacques Berthier 

 

Jezus, U bent het licht in ons leven… 

 
Onze Vader 

 

Cantorij zingt: Jubilate Deo - Hassler (1564-1612) 
 

Jubilate Deo omnis terra, 

omnis terra, jubilate Deo, 

cantate, cantate et exultate  

et psallite Domino in cithara  

et voci psalmi 

et tubis ductilibus 

et voce tubae corneae 

 

Onder het zingen Lied 256 verlaten we de kerk 

        
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
Na afloop van de Paaswake mag u het boekje mee naar huis nemen 


