
 
Liturgieën voor 

Witte donderdag, Goede vrijdag en Paaswake 
in de Bethelkerk, 
te Vlaardingen. 

18, 19 en 20 april 2019 
 

Inleiding  
In dit boekje zijn de liturgieën opgenomen voor twee vieringen, die aan 

de Paasmorgen voorafgaan. In deze diensten proberen we te raken aan 
het geheim van Christus’ lijden, sterven en opstaan. We gedenken de 

weg van verlossing die Jezus Christus gegaan is. De weg door het 

donker van angst, gebrokenheid en dood naar het licht van de 

opstanding en bevrijding tot een nieuw leven.  
Gedenken betekent niet alleen herinneren van gebeurtenissen uit het 

verleden. Door te gedenken, halen we het verleden naar het heden en 

verbinden wij ons met Christus die ook vandaag de Levende Aanwezige 

is.  
Deze vieringen gaan terug op de manier van vieren in de eerste 

Christelijke gemeenten.  

 

18 april 
Op Witte donderdag gedenken we hoe Jezus met zijn leerlingen de 
joodse paasmaaltijd (Pascha) vierde. Daarbij wordt de bevrijding uit 

Egypte gevierd, een bevrijding die Jezus oppakt en waar hij een nieuwe 

dimensie geeft met inzet van zijn eigen leven. 

Daarnaar verwijzen het brood (“Dit is mijn lichaam”) en de wijn in de 
beker ( “Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed”). 

 

19 april 
Dit jaar luisteren we naar de passie volgens Johannes. Daartussen  

worden een aantal delen uit de Crucifixion van John Stainer, 
gecomponeerd in 1887, in een vertaling van Sytze de Vries gezongen.  

De teksten van Sytze de Vries zijn poëtische herdichtingen. Door zijn  

vrije vertalingen wordt het werk dichterbij ons gebracht, omdat het  

Engels van 19e eeuw en de theologie van het werk niet altijd even  
helder meer zijn. 

De dienst volgt in de opbouw de traditionele passie, waarbij de Bijbelse  

tekst - Johannes 18 en 19 in de vertaling van Naardense Bijbel -

onderbroken wordt door zang. 

  
 

 

 



20 april 
In de Paaswake op deze stille zaterdag komen wij in het donker naar de 
stille kerk. Nog is de dood niet overwonnen.  

In deze dienst stellen we ons de vraag: ‘Waarom is deze nacht anders 

dan alle andere nachten?’  

En wij antwoorden: dit is een nacht van gedenken….  
Het donker verdwijnt, het licht begint te schijnen. Eerst is er alleen de 

nieuwe paaskaars, later verdeelt het licht zich over de kerk. Wie een 

huispaaskaars of zijn of haar doopkaars bij zich heeft wordt van harte 

uitgenodigd deze mee te nemen en aan te steken aan de paaskaars.  

Wij gedenken in deze nacht onze doop en vernieuwen de doopgelofte 
en belijden met elkaar dat als nieuwe mensen in verbondenheid met 

elkaar willen leven.  

En dan is het Pasen. De klok luidt ‘De Heer is waarlijk opgestaan!’  

 
Witte donderdag 19.30 uur  

voorganger ds. Guus A.V. Fröberg 

 

Goede vrijdag 19.30 uur  

voorganger ds. Guus A.V. Fröberg  

organist Guus Korpershoek  

cantorij o.l.v. Ed Saarloos  
 

Stille zaterdag 22.00 uur  

voorganger ds. Guus A.V. Fröberg  

organist Guus Korpershoek  

cantorij o.l.v. Ed Saarloos  

 
Pasen 09.45 uur zingen van paasliederen  

   10.00 uur dienst 

voorganger ds. Guus A.V. Fröberg  

organist Guus Korpershoek  

Met medewerking van de Messengers o.l.v. Julië van Burken 
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Witte donderdag         

Liturgische schikking 

U hebt uw handen vuil gemaakt aan onze voeten 
Wij overwegen nog 
of wij wel samen aan één tafel zullen gaan 
 
Barmhartigheid van 
de dienende leider. 
Wijsheid omringd door 
dragers van de boodschap. 
 

De kaarsen worden aangestoken 

Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst. 

In de consistorie wordt het consistoriegebed gebeden. 

 

Welkom
 

We gaan staan en zijn stil 
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Wij zingen: 'De stilte in uw huis' 

(allen gaan zitten)

Bemoediging 

V.  Onze hulp is in de Naam van de HEER 

A  die hemel en aarde gemaakt heeft 

V.  die trouw blijft tot in eeuwigheid 

A    en niet loslaat wat zijn hand gemaakt heeft. 

 

Groet 

V.  De HEER zij met U! 

A     Ook met U zij de HEER!  
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Wij zingen 561 

 
 

2 Hoe achtloos in ons midden wordt 
 het kostbaar mensenbloed gestort 

 en in het onbarmhartig licht 

 het kruis des Heren opgericht. 

 

3 De minsten van de mensen zijn 
 daar uitgestrekt in angst en pijn. 

 Tot aan het eind der wereld lijdt 

 Christus in hun verlatenheid. 

 
4 O Liefde uit de eeuwigheid, 

 die met ons mens geworden zijt, 

 wij bidden, laat ons niet alleen 

 in al het duister om ons heen, 
 

5 opdat ook wij o Heer U niet 

 verlaten in uw diep verdriet, 

 maar bij U zijn in al de pijn 

 waarmee de mensen mensen zijn.

 

Kyriegebed 

 

Dienst van het Woord 

 

Lezing : Exodus 12 : 1-11 
 

Wij zingen: psalm 81  
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8 

Ik ben HIJ DIE IS: 
God wil Ik u wezen. 

Uit de duisternis 

van de slavernij 

maakte Ik u vrij: 

hebt gij nog te vrezen? 
 

14 

Keer terug tot Mij 
Israël, gij trotse - 

en de woestenij 

zal weer bloeien gaan; 

Ik geef most en graan, 

honing uit de rotsen. 

Lezing: Johannes 1 : 29-36  

 

Wij zingen: 565 

 

3 In twee gedaanten, vlees en bloed, 

is Hij hun aller overvloed, 
brood wordt gebroken, wijn gestort, 

zodat de mens verzadigd wordt. 

 

4 Hij komt tot ons als lotgenoot, 
Hij deelt zich aan ons uit als brood, 

als losgeld geeft Hij zich aan 't kruis 

en als ons loon in 't vaderhuis. 
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5 O zalig Lam dat voor ons boet, 
de deur des hemels opendoet, 

de vijand staat hier om ons heen, 

Gij kunt ons helpen, Gij alleen. 

 

Lezing: Johannes 10 : 1-10 
  

Wij zingen: ‘Gedenken wij dankbaar de daden des Heren’ 

tekst Huub Oosterhuis;  

melodie ‘wilt heden nu treden voor God, den Here’  

 
 

2 Hoe hadden wij onze bestemming vernomen, 
 was Jezus de weg niet ten einde gegaan. 

 Wie zouden wij zijn, als Hij niet was gekomen 

 om in zijn lichaam onze dood te doorstaan. 

 
3 Hoe zouden wij ooit voor elkaar kunnen leven, 

 had Hij ons de liefde niet voorgeleefd, 

 die tot de dood zich prijs heeft willen geven, 

 die, Zoon van God, ons aller slaaf is geweest. 
 

4 Gij eerste der mensen, die weerloos en eenzaam 

 als graan in de aarde gestorven zijt, 

 Gij wordt ons brood, maak ons met U gemeenzaam, 

 van harte maak tot wederdienst ons bereid. 

 

Overdenking ‘Lam van God’ 
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Dienst van de tafel 

 

Wij zingen: 393 

2 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. 
 

3 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.

Voorbeden 
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Nodiging om een kring te vormen 

 

Gebedsgroet 

V.   De Heer is met u allen!
A.       Zijn vrede is met u! 

V.   Verheft uw harten! 

A.       Wij heffen ze op tot de Heer 

V.   Laten wij danken de Heer, onze God! 

A.       Het past ons de Heer te danken. 
 

Dankzegging eindigend met de woorden: 

’met allen, die ons hebben voorgezongen,  

durven ook wij opnieuw onze stem te verheffen:’ 
 

 

Tafelgebed 

 

V.  Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,  

  verkondigen wij de dood van de Heer, totdat hij komt! 

 

Allen: Maranatha! 

  

Avondmaalsgebed 
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Onze Vader (oecumenische versie) 

                        Onze Vader die in de hemel zijt, 
                        uw naam worde geheiligd; 

                        uw koninkrijk kome; 

                        uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 

                        Geef ons heden ons dagelijks brood 
                        en vergeef ons onze schulden. 

                        zoals ook wij onze schuldenaars vergeven; 

                        en leid ons niet in verzoeking, 
                        maar verlos ons van de boze. 

                        Want van U is het koninkrijk 

                        en de kracht en de heerlijkheid 
                        in eeuwigheid.  Amen  
 

Lam Gods:                  

 

 

Vredegroet  

V.   De vrede van Christus met u allen! 

A        Zijn vrede zij met u! 

wij wensen elkaar de vrede van Christus toe. 

 

Inzettingswoorden voor brood  
 

Rondgang van het brood  
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Inzettingswoorden voor de wijn 

 
Rondgang van de wijn  

 

Dankgebed  

 

Slotlied: ‘De dag raakt in de nacht vergeten’ 

tekst Sytze de Vries en melodie Willem Vogel 

 
2  Wij zouden niet gerust gaan slapen, 

vertrouwend nu de nacht ingaan, 

als wij niet steeds uw trouw hervonden 

die ons als zonlicht op wil gaan. 

 

3 Geef dat wij nieuwgeboren heten 
wanneer de dag opnieuw begint, 

ons door het licht geroepen weten 

en Gij ons aan uw zijde vindt. 

 

Zending en zegen 
 

Collecte bij de uitgang voor de diaconie 

 

Wilt u dit boekje a.u.b. weer terugleggen, 

opdat we er t./m. zaterdag genoeg hebben? 
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Goede vrijdag 

 
Inleiding  
De dag van Christus‘ sterven en begrafenis is een boetedag.  

Daarom zijn de kaarsen op tafel gedoofd (deze zullen in de Paasnacht 

weer aan de nieuwe paaskaars worden ontstoken) en wordt het orgel 

slechts bespeeld om de gemeentezang te ondersteunen.  

Het is de verootmoediging die de lezingen en de gebeden stempelt.  
Op deze dag concentreren we ons geheel en al op het lijden en sterven 

van Jezus Christus. Maar wij mogen vandaag óók leven uit hetgeen de 

Heer voor ons heeft volbracht; het is tenslotte Góéde Vrijdag.  

N.B.  
De Goede Vrijdagliturgie kent geen intochtslied, geen bemoediging, 

geen groet, noch lofprijzing. De gemeente blijft dus gewoon zitten als 

de ambtsdragers de kerk binnenkomen.  

Pas wanneer zij, aan het einde van de dienst de kerk verlaten hebben, 
kunnen ook de gemeenteleden die dit wensen de kerk verlaten. We 

doen dit eveneens in stilte!  

 

Liturgische schikking 
 
Zo diep de nacht 
maar reeds ontwaakt de haan 
en kraait en kraait- 
Zo diep in de nacht 
maar Jezus zoekt zijn blik 
en kijkt hem aan: 
Licht dat binnen slaat, 
waarin hij wordt gekend, 
zichzelve kent: 
Ten dode toe beschaamd 
doch totterdood bemind. 

 
Voorbereiding in stilte.  

 

Binnenkomst van de ambtsdragers 
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Wij zingen met de cantorij: ‘De Geest heeft hem hiertoe 

gebracht’ 
tekst Sytze de Vries ; melodie Barry Rose JACOB’S WELL 

 

Cantorij couplet 1, 2 en 5 en ; allen 3,4 en 6  

 

 
 
2 

Om de verleiding van de macht  
geen kans te kunnen geven  

zocht Hij alleen de stille kracht  

van wat er staat geschreven.  

 
3 

Wie in Gods schaduw wonen wil  

mag bij Hem overnachten.  

Wie bij Hem schuilt, gerust en stil  
kan daar zijn redding wachten. 

 4 

Hij, die zijn engelen beval  

te waken bij jouw wegen,  

Hij zal je gangen overal  
omringen met zijn zegen. 

  

5 

Zullen wij veertig dagen lang  
zelf Jezus' weg betreden,  

en wordt met vasten en gezang  

zijn strijd dan meegestreden?  
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6 

Het is aan ons om in zijn spoor  

de uittocht te voldragen.  

Dan breekt het licht van Pasen door,  
voorbij aan alle vragen.  

 

Gebed:  

  

V. Bij U schuilen wij  
 in het onbarmhartig licht  

 van deze dag.  

Allen: HOOR ONS EN KOM ONS TE HULP!  

V. In uw handen,  

 Heer, bevelen ook wij ons leven.  

Allen: HOOR ONS EN KOM ONS TE HULP!  

V  Behoed ons in de schaduw van uw vleugels  

als wij hier waken en bidden  

met Hem, uw Zoon,  

die tot in de dood  

aan U vasthield.  

Allen: HOOR ONS EN KOM ONS TE HULP!  

V  AMEN 

 
 

Dienst van het Woord 
 
Lezing Johannes 18: 1-11  
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De cantorij en allen zingen: ‘Psalm tegen de leegte’ 
tekst Sytze de Vries; melodie Dirk Zwart 

Cantorij 1 en 2; allen 3 en 4. 

 
 

2. Ik leef tussen de klippen door. 

 Zie naar mij om God, geef mij gehoor! 

Zwart golft de leegte mij aan. 
Wie ziet of ik niet zal slaan? 

Kunt Gij mij wel verstaan. 

 

3. Ik weet van U, verberg U niet, 
ik wil geloven dat Gij mij ziet. 

Breek toch dat hopeloos waarom. 

Uw Naam luidt: Ik zie om naar jou om! 

Wees wie Gij heet, en kom! 

 
4. En wek in mij nieuw gezang. 

De doodse stilte maakt mij bang, 

wanneer ik zwijg in mijn verdriet. 

Maar hoop vertaalt zich in het lied  
dat over grenzen ziet. 

 

Lezing Johannes 18: 12-16 
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De cantorij en allen zingen:  

‘Kruis van Christus, hout der schande’  
(The Mystery of the Divine Humiliation)  

 

De cantorij zingt couplet 1, 2, 5, 6 en 9; allen 3, 4, 7, 8 en 10  

 

1.  
Kruis van Christus, hout der schande,  

aan u kleeft onschuldig bloed,  

nu god zelf door mensenhanden  

aan u hangt en bloeden moet.  

2.  
Die als koning der getijden  

troonde in het eeuwig licht,  

is hier toonbeeld van het lijden  

dat wij hebben aangericht.  
 

  
 
4.  

Zal zijn licht voor altijd doven  

nu het duister alles dekt?  

Komen wij de nacht te boven  

die wij zelf hebben verwekt?  
 
5. 

Die van engelen en machten 

dag en nacht de lof ontving, 
gaat alleen, als diep verachte, 

hangt er als verschoppeling. 

 

6.  

Die zichzelf als leven water  

aan de mens te drinken schonk,  

nu Hij grote dorst lijdt, staat er  

niemand met een koele dronk.  
 

7.  

Voorspoed kent vaak vele vrienden:  

in zijn grootheid deelden wij.  
Maar van allen die Hem dienden  

staat geen mens Hem meer terzij.  
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8.  

Die in 't licht vanuit de hoge  
naar ons mensen is afgedaald,  

gaat onder het kruis gebogen  

omdat onze liefde faalt.  

 

9.  

En tot aan het eind der tijden  
staat het kruis hoog opgericht.  

In het menselijke lijden  

zien wij God in het gezicht. 

10.  

Kruis van Christus, hout der schande,  

aan u kleeft onschuldig bloed,  

nu god zelf door mensenhanden  
aan u hangt en bloeden moet.  

 

Lezing Johannes 18: 17-27  

 

De cantorij en allen zingen:  

‘Zoon van David, om de slagen’ (Litany of the Passion)  

Cantorij: couplet 1 en 2;  Allen couplet 3, 4 en 5 

 
1  

Zoon van David, om de slagen,  

om de eenzaamheid zo groot,  

waardig koninklijk gedragen  
in uw liefde totterdood,  

Refrein: 

zie mij, smekeling, hier staan, 

zie mij met ontferming aan!  

2.  

Om de leugens om de listen,  

om het vonnis, het verraad  

waarmee men uw lot besliste,  
Gij de doodsnacht binnengaat, –  

Refrein  
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4. 
Om de geest door U gegeven,  

liefde als uw laatste woord.  

– zelfs een moordenaar mag leven  

omdat Gij zijn vragen hoort –  
 

Refrein 

5.  
Om dit schandhout van het lijden,  

deze last zwaar op de rug,  

levensboom voor jood en heiden,  

bloeiend hout vol goede vrucht, –  
 

Refrein  

 

Lezing Johannes 18: 28-40 
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Wij zingen ‘Getsémané, die nacht moest eenmaal komen’ 

 
 

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 stonden? 

Hij heeft hen driemaal slapende gevonden. 
Hij ging terug en heeft alleen geleden, 

eenzaam gebeden: 

 

4 Laat Vader, deze beker Mij voorbijgaan; 
waar zijn de englen die Mij kunnen bijstaan? 

Maar, zo Ik niet dit lijden mag ontvlieden, 

uw wil geschiede. 

 

Lezing Johannes 19 : 1-7 
 

De cantorij en allen zingen:  

‘Als de gekruisigde kijkt Hij mij aan’ 
(Jesus, the Crucified, pleads for me)  

Cantorij: couplet 1 en 2;  Allen couplet 3 en 4 

 
1. Als de Gekruisigde kijkt Hij mij aan, 

omdat ook ik Hem dit aan heb gedaan. 

Hij wordt veracht, wordt vervloekt en bespot, 

lijkt in de nacht zelfs verlaten door God. 

Ik zweeg Hem dood, maar zijn ogen vol licht 
houdt Hij nog altijd op mij gericht. 
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Refrein:  
Hoe zou ik ooit nog vrijuit kunnen gaan? 

Jezus, Gekruisigde, zie mij aan! 

 

2. Ik heb U met al mijn leugens verkocht. 
Ik heb alleen maar mijzelf gezocht. 

Ik heb ook zelf U met doornen gekroond, 

kon niet geloven dat God in U woont. 

Toch wordt mijn schuld door U dubbel betaald, 
hebt Ge met liefde mijn naam herhaald. 

Refrein:  
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4. Jezus gaat zwijgend de dood tegemoet. 

Nu wordt het donker, zijn angstzweet wordt bloed. 

Harde verwijten en bittere spot 

doden de mens die leefde met God. 

Uw laatste woord sprak een moordenaar vrij. 
Geldt uw genadewoord ook voor mij? 

Refrein: 

Hoe zou ik ooit nog vrijuit kunnen gaan? 

Jezus, Gekruisigde, zie mij aan! 

 

Lezing Johannes 19 : 8-16 

 

Wij zingen: 576a 1 en 2 
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2  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? 
 

Lezing Johannes 19 : 17-30 

 

De cantorij zingt: ‘U vereer ik’  
(The Adoration of the Crucified)  

 

1.  

U vereer ik, U vereer ik,  
oerbegin van al wat leeft!  

Zicht op God wordt ons gegeven  

nu Gij, aan het kruis geheven,  

stervend ons het leven geeft.  
 

2.  

U vereer ik, U vereer ik,  
dankbaar kniel ik voor U neer.  

Want uw uitgestrekte armen  

spreken van uw groot erbarmen:  

Gij hebt mij vergeven , Heer!  

3.  

U vereer ik, U vereer ik,  

mens als wij, maar hemels zaad!  
Al heb ik U ook verlaten,  

om uw liefde boven mate  

volg ik nu, waar Gij ook gaat 
 

Lezing Johannes 19 : 31-27 

 
De cantorij en allen zingen:  

‘Naam van Jezus hoog verheven’  
(For the love of Jesus)  

 

De cantorij zingt couplet 1 en 3; allen 2, 4 en 5  
 

1. Naam van Jezus, hoog verheven  

boven alle namen uit,  

U te loven vult ons leven,  
nu Gij ons de weg ontsluit. 
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3. Sta ons liefdevol voor ogen,  

telkens als uw kruis verrijst,  
en om mens'lijk mededogen  

U met Name eer bewijst.  

 

4. Doordat Gij u zoliet breken  

worden wij met U gevoed.  
Brood en wijn heten de 

tekens  

waarin ik U zelf ontmoet.  

 
5. Naam van Jezus, alle talen  

stemmen in met dit gezang  

dat uw liefde blijft herhalen,  

van U zingt, een wereld lang! 
 
Lezing Johannes 19 : 38-42 

 

Stilte 
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Wij zingen 590 

 
 

2 De wereld gaf 

Hem slechts een graf, 

zijn wonen was Hem zwerven; 
al zijn onschuld werd Hem straf 

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. 

 

5 
Hoe wonderlijk, 

uitzonderlijk 

een sabbat is gekomen: 

eens voor al heeft Hij het juk 
van ons afgenomen. 

 

Kruismeditatie 

 

Het beklag Gods  
 

Mijn volk, wat heb Ik u misdaan  

of waarmee heb ik U bedroefd? 

Ik heb de aarde voor de dag geroepen 

en aan uw handen toevertrouwd, 
maar van mijn tuin is een wildernis gemaakt, 

mijn levenswerk wordt een dodenakker. 

Waarom laat gij dit toe? 
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gemeente zingt: 

 
 
Ik heb u onder mijn regenboog gesteld, 

een teken van vrede en toekomst, 

maar dodelijke wapens staan gericht op mensen 

en bedreigen mijn dierbare schepping. 
Waarom laat gij dit toe? 

 

gemeente zingt: Kyri-e, Kyri-e e-lei-son 

 

Ik heb mij laten kennen als uw bevrijder, 
de bondgenoot van alle onderdrukten, 

maar tallozen worden getergd en geteisterd 

door terreur en tirannie 

Waarom laat gij dit toe? 
 

gemeente zingt: Kyri-e,  Kyri-e e-lei-son 

 

Ik heb u met overvloed gezegend, 
met dagelijks brood en meer dan dat, 

maar op mijn akker sterven mensen onverzadigd 

en kinderhanden blijven ongevuld. 

Waarom laat gij dit toe? 

 
gemeente zingt: Kyri-e, Kyri-e e-lei-son 

 

Ik heb mijn woord aan u gegeven 

en u mijn hartsgeheimen toevertrouwd, 
maar afgoden vinden overal gehoor 

en mensen kiezen voor doodlopende wegen. 

Waarom laat gij dit toe? 

 
gemeente zingt: Kyri-e,  Kyri-e e-lei-son 

 

Ik heb mijn eigen Zoon tot u gezonden, 

mijn sprekend evenbeeld, mijn uitgestrekte hand, 
maar hij is afgewezen, uitgestoten, 

vernederd tot de laagste dood. 

Ik heb hem bij u teruggebracht, 

de levende, de bron van alle leven, 
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maar hij gaat dood aan alle kruisen 

waaraan mijn mensen worden vastgespijkerd. 
Waarom laat gij dit toe? 

 

gemeente zingt: Kyri-e,  Kyri-e e-lei-son 

 
Mijn volk, wat heb Ik u misdaan 

of waarmee heb Ik u bedroefd? 

Ik heb u geëerd als kroon van de schepping, 

Ik heb u gezocht als mijn kostbaarste sieraad, 
Ik heb u bewaard in mijn hand, in mijn hart, 

Ik heb u mijn trots, mijn Zoon, geofferd. 

Wat had ik nog meer moeten doen 

dat ik niet heb gedaan? 

 
Gebeden voor de Goede vrijdag  

 

Uitleidende woorden (allen gaan staan)  

 

Het licht van de paaskaars wordt gedoofd  

 
Wij bidden: Onze Vader (oecumenische versie)  
Onze Vader die in de hemel zijt,  

uw naam worde geheiligd;  

uw koninkrijk kome  

uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons heden ons dagelijks brood  

en vergeef ons onze schulden.  

zoals ook wij onze schuldenaars vergeven;  

en leid ons niet in verzoeking  
maar verlos ons van de boze.  

Want van U is het koninkrijk  

en de kracht en de heerlijkheid  

in eeuwigheid.  Amen  
 

Stilte en inkeer  

 

 

 

Wilt u dit boekje a.u.b. weer terugleggen, 

opdat we er t./m. zaterdag genoeg hebben? 
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Stille zaterdag 

 
Liturgische schikking 
 

Verborgen in de duisternis 

weerstaat leven de dood 

en treedt het aan het licht. 
 

 
Paaswake 

 

Inleiding 

Het is stil deze zaterdag. 

Buiten brandt een vuur,  

waaraan straks de nieuwe paaskaars zal worden aangestoken. 
Het is stil in de kerk, die spaarzaam is verlicht. 

Iedereen krijgt een kaars bij de ingang. 
 

 

Wij vangen aan met het zingen met de cantorij : 571 
Cantorij couplet 1 en 4 ; allen couplet 2,3 en 5 

 
 
2 Waarom blijft niet het laatste lied 

in onze harten hangen? 

De lofzang klonk, maar is verstomd. 

De dood houdt ons omvangen. 
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3 Een beker vol van vreugdewijn 
heeft Hij met ons gedronken. 

Een bitt're kelk vol eenzaamheid 

hebben wij Hem geschonken. 

 
4 In stille nacht heeft Hij volbracht 

de doortocht voor ons leven. 

De nieuwe morgen van Gods trouw 

heeft Hij aan ons gegeven. 
 

5 Tot aan het einde van de tijd 

zal ik zijn wachtwoord horen: 

Waak dan en bidt! Zo blijft Hij mij, 
en ik Hem toebehoren. 

 

Als de diaken met de brandende paaskaars binnenkomt, 

zingen wij met de cantorij: 594 

Solo en cantorij:  

Wachters op de morgen, hoever is de nacht? 
Ontwaak wie nog slaapt en sta op uit de dood! 

Wachters op de morgen, hoever is de nacht? 

Ontwaak wie nog slaapt en sta op uit de dood! 

Wachters op de morgen, hoever is de nacht? 
Ontwaak wie nog slaapt en sta op uit de dood! 

Ontwaak en sta op, uw licht is opgegaan! 
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Vraag : ‘Waarom is deze nacht anders dan alle andere nachten?’ 

Allen antwoorden: ‘dit is een nacht van gedenken….’  

 

We lezen Psalm 33 : 6-9 

We zingen 513 

 
 

2 God heeft het eerste woord. 
Voor wij ter wereld kwamen, 

riep Hij ons reeds bij name, 

zijn roep wordt nog gehoord. 

 

3 God heeft het laatste woord. 
Wat Hij van oudsher zeide, 

wordt aan het eind der tijden 

in heel zijn rijk gehoord. 

4 God staat aan het begin 

en Hij komt aan het einde. 

Zijn woord is van het zijnde 

oorsprong en doel en zin. 

 

We lezen: Psalm 16 : 5-11 
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Wij zingen 393 

 
2 

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. 

 

3 

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. 

 

We lezen: Exodus 15 : 1-3 
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Wij zingen 169 

 
2  

Hun ruiters zaten hoog te paard, 

hun wagens reden snel.  
Maar hoger nog verheven is 

die streed voor Israël. 

REFREIN 

 

3  
De aarde dreunde van geweld, 

de lucht zag zwart van stof. 

Maar met ons was de sterke held. 

Zing, Israël, zijn lof. 
REFREIN 

 

4  

Zijn adem baande ons een pad, 

de wind werd bondgenoot. 
De vijand echter vond zijn graf 

in ’t water van de dood. 

REFREIN 

 

5  
Voor altijd werden man en paard 

verzwolgen in de vloed. 

Maar rondom is de naam vermaard 

van Hem die wond’ren doet. 
REFREIN 
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6  

Loof nu de Heer met snarenspel 
en hef de tamboerijn 

want Hij verloste Israël 

Geprezen moet Hij zijn. 

REFREIN 

 

We lezen: Psalm 30 : 2-6 

 

Wij zingen 176 

 
2 Uw luister gaat als dageraad 

voor alle volken blinken. 

Gij draagt voortaan een nieuwe naam 

die God u toe zal denken. 

O kroonjuweel, o donkre gloed, 

o kleinood Gods dat flonkren moet 
met glans die Hij zal schenken. 

 

We lezen: Jesaja 12 : 1-6 
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Wij zingen (psalm) 105 

 
 

 
We lezen: Psalm 51: 9-15 
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Wij zingen 686 
 

 
 
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. 

 

Vraag :‘Waarom is deze nacht anders dan alle andere nachten?’  

 

Allen antwoorden: ‘dit is een nacht van gedenken dat God voor 

ons is, de banden van de dood verbrak en is opgestaan!’ 
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We lezen :  Lucas 24 : 1-11

Voorganger:  De Heer is waarlijk opgestaan! 

 

Allen:     Ja waarlijk opgestaan! 

Wij begroeten elkaar met deze woorden. 

 

Rood wordt wit 

en het laatste schilderij van de kruiswegstatie,  

dat van Pasen, krijgt een plaats. 

 
Overdenking 

 

Wij zingen  645  

2 Christus onze Heer 

is voor ons gestorven 

en Hij daalde neer 
in het doodsgebied, 

deed de dood te niet 

in de nieuwe morgen. 

 
 

3 Als een ster zal Hij 

boven ons hoofd stralen, 

ja, Hij maakt ons vrij 
uit het doodsgeding, 

uit de wisseling 

van de lotgevallen. 
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4 Maatslag der natuur, 

kringloop der getijden, 
luistert naar het uur 

dat zijn liefde slaat, 

Hij kwam ons te baat, 

Hij zal ons bevrijden! 

5 Pasen is de dag, 

dat de dove lippen 
van het stomme graf 

Hem, het woord van God, 

uit de zwarte dood 

in het leven riepen. 
 

6 Daarom, zingt Hem toe! 

Hij is onze Heiland. 

Wordt zijn lof niet moe! 
God is opgestaan 

om de hand te slaan 

aan de oude vijand. 

 

DOOPGEDACHTENIS 

Voorganger: 

   Dit is de nacht waarin wij worden teruggebracht 

  naar de bronnen van ons geloof. 

  De uittocht uit het angstland is ons  
  op het lijf geschreven 

  met het water van de doop. 

  Wij zijn opgestaan uit de nacht,  

kinderen van Abraham geworden 
 en de Zoon van Israël 

 neemt ons mee door water en door duisternis, - 

 een nieuwe geboorte, 

 met een nieuwe naam genoemd, 
 als reisgenoten naar ongeziene verten. 

 Zoals de apostel Paulus schreef aan de gemeente in Rome:   

(Romeinen 6: 3-5) 

3 Weet jullie dan niet dat wij allen, 

  gedoopten in Christus Jezus,  

  gedoopt zijn in zijn dood? 
4 Wij zijn dus met Hem mee begraven  

  door de onderdompeling in de dood, 

  om, evenals Christus is opgewekt van de doden 

  door de glorie van de Vader,  

  ook zo in een vernieuwd leven onze weg te gaan. 
5 Want waar ons sterven lijkt op het zijne 

  dan zullen wij dat ook zijn in zijn opstanding. 

 

Daarom willen wij nu onze doopgelofte hernieuwen. 
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We gieten water in het doopvont 

 

We gedenken de doop door onze doopgelofte opnieuw 

(staande) uit te spreken: 

Vg.     :   Willen jullie de Heer uw God dienen en naar Zijn stem 

 alleen horen? 

Allen  :  Ja, dat willen wij! 
 

Vg.   :  Willen jullie je verzetten tegen alle machten en 

 krachten die als goden over ons kunnen gaan heersen? 

Allen:      Ja, dat willen wij! 

 
Vg.  :  Willen jullie je telkens opnieuw omkeren naar Christus   

          en hopen op de van God gegeven toekomst  

    voor alle mensen? 

Allen:      Ja, dat willen wij! 

 

Geloofsbelijdenis: 

Wij geloven in een gemeenschap van Christenen,  

waarin we er zijn voor elkaar. 

Wij geloven in het licht, 

dat wij aan elkaar door kunnen geven. 
Wij geloven in het water,  

dat ons bindt en nieuw leven geeft. 

Wij geloven in deze tekens van hoop en leven,  

dat we elkaar de dood niet willen aandoen,  
maar elkaar het leven geven. 

Wij geloven dat we samen waar kunnen maken,  

dat oog om oog en tand om tand niet de laatste waarheid is. 

Wij willen geloven in de liefde die verdraagt,  
in de weg van mens tot mens. 

Wij willen geloven in de nieuwe mens,  

in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. 

Wij willen geloven in Gods goedheid,  

die geen einde heeft.  

AMEN 
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DELEN VAN HET LICHT 

 

Bij het doorgeven van het licht van de paaskaars zingen 

wij 598 

 

 
 
 

Wie een doopkaars of huispaaskaars bij zich heeft kan deze aan 

de paaskaars aansteken en zet deze bij de paaskaars. 

 

Slotgebed  
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Slotlied met de cantorij ‘Prijs de dag dat Hij verrees’ 
tekst Sytze de Vries ; melodie LLANFAIR 

Cantorij couplet 1 ; allen couplet 2,3,4 en 5 

2 Blaas vandaag trompetten aan. Halleluja! 

Vier het feest van volle maan Halleluja! 
met het lied in ieders mond,  Halleluja! 

God vernieuwt zijn trouwverbond Halleluja! 

 

3 Christus, uw getuigenis  Halleluja! 
dat Gods Naam bevrijder is, Halleluja! 

bindt ons samen, vuurt ons aan Halleluja! 

Vrolijk met u mee te gaan. Halleluja! 

 
4 Zing met opgeheven hoofd  Halleluja! 

van wat deze dag belooft:  Halleluja! 

hoe in Hem, dit nieuw begin, Halleluja! 

alles zijn bestemming vindt, Halleluja! 
 

5 Als de schepping wordt bekroond, Halleluja! 

God zelf bij de mensen woont, Halleluja! 

Iedereen te bloeien staat: Halleluja! 

prijs die dag die komen gaat, Halleluja! 
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Zending en zegen 

 

 

 

 

 

 

We verzamelen ons op het plein voor de kerk 
want de klok luidt: 

‘De Heer is waarlijk opgestaan’. 

 

 

 

Na afloop hiervan bent u van harte uitgenodigd  
om met paasbrood 

en een glas sap van de druiven  

(gegist of ongegist) 

het feest van de opstanding te vieren. 

 

**** 
 


