
: 
Liturgieën voor 

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

14, 15 en 16 april 2022 
 

Inleiding  
In dit boekje zijn de liturgieën opgenomen voor drie 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.  

 

14 april Witte Donderdag 
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”). 

 

15 april Goede Vrijdag 
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. 

  
 

 

 



16 april Paaswake 
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. We 

nodigen iedereen van harte uit een huispaaskaars of zijn of haar 

doopkaars aan te steken aan de nieuwe 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 19.00 uur  

voorganger   : ds. Guus A.V. Fröberg 

organist   : Piet George Klootwijk  

cantorij o.l.v. :  Niec Saarloos 

 

Goede vrijdag 19.30 uur  

voorganger  :  ds. Guus A.V. Fröberg  
organist   :  Guus Korpershoek  

cantorij o.l.v. :  Niec Saarloos 

 

Stille zaterdag 22.00 uur  

voorganger  : ds. Guus A.V. Fröberg  en     

pastor Annabell de Jong 
organist   : Edwin Vooijs 

cantorij o.l.v. : Niec Saarloos 

 

Pasen 09.45 uur zingen van paasliederen  

   10.00 uur dienst 

voorganger  : ds. Guus A.V. Fröberg  en     

pastor Annabell de Jong 
organist   :  Guus Korpershoek  

Met medewerking van de zanggroep Jun o.l.v. André van Aperen 
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Witte donderdag         

Liturgische schikking bij Johannes 13 : 15 

Jezus wast de voeten van de leerlingen.  

Een meester is niet meer dan een slaaf.  

We moeten dienstbaar zijn ( kleine witte viooltjes)  
 

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 

 

Wij zingen met de cantorij: ‘Midden in de dood’    566 

Cantorij zingt couplet 1 en 3 ; allen 2 en 4 
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2  

Dood is in ons bloed, 
dood voor onze ogen, 

maar Hij geeft ons moed, 

dat wij leven mogen 

met de dood in 't bloed. 

 

3 

Dat wij uit de dood 
opstaan om te leven, 

etend van het brood 

dat Hij heeft gegeven 

midden in de dood. 

4 
Lamp voor onze voet, 

licht voor onze ogen, 

geef ons levensmoed 

met de dood voor ogen, 

met de dood in 't bloed. 

 

Bemoediging 

Voorganger : Onze hulp is in de Naam van de HEER 

Allen :   die hemel en aarde gemaakt heeft 

Voorganger : die trouw blijft tot in eeuwigheid 

Allen :      en niet loslaat wat zijn hand gemaakt heeft. 

 

Groet 

Voorganger : De HEER zij met U! 

Allen :       Ook met U zij de HEER!  

 

Wij zingen ‘Midden in de dood’       566 

5  

Jezus, uit de dood 

opgestaan tot leven, 

wees voor ons het brood, 
dat wij in U leven 

midden in de dood. 

 

6  

Wees voor ons de wijn, 

dat wij van U drinken. 

Wees voor ons de pijn, 
dat wij in U zinken, 

dat wij in U zijn.

(allen gaan zitten) 

Kyriegebed 

 

Dienst van het Woord 

 
Lezing : Jeremia 31 : 31-34 
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Wij zingen met de cantorij:  

‘Alles wat over ons geschreven is     556  
Cantorij couplet 1, 4  ; allen 2, 3, 5 

 

 
2 Gods schepping die voor ons gesloten bleef 

ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten, 

die Zoon van David zijt en Man van Smarte, 

Koning der Joden die de dood verdreef. 

 

3 Jezus, de haard van uw aanwezigheid 
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken. 

Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken, 

Gij Hogepriester in der eeuwigheid. 

 

4 Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan, 

aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven, 

ons is een lofzang in de mond gegeven, 
sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan. 

 

5 Dit is uw opgang naar Jeruzalem 

waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen, 

vrede aan allen die uw naam verhogen: 

heden hosanna, morgen kruisigt Hem!

Lezing: Johannes 13 : 1-15 
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Wij zingen met de cantorij: ’Ubi caritas’      568a  

 

 

Overdenking  
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Dienst van de tafel 

 

Wij zingen met de cantorij: ‘Als ik in deze stille tijd 393 
Cantorij couplet 1 allen 2 en 3 

 

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.
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Voorbeden 

 

Nodiging 
 

Gebedsgroet 

Voorganger :.   De Heer is met u allen!

Allen :         Zijn vrede is met u! 

Voorganger :  Verheft uw harten! 

Allen :          Wij heffen ze op tot de Heer 

Voorganger :  Laten wij danken de Heer, onze God! 

Allen :        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 

 

Voorganger : Als wij dan eten van dit brood en drinken uit 
deze beker,  verkondigen wij de dood van de 

Heer, totdat hij komt! 

 

Allen:      Maranatha! 
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Avondmaalsgebed 

 

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. 

 

Delen van brood en wijn  
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De cantorij zingt tijdens het delen van brood en wijn:  

‘Gezegend zijt Gij, Heer onze Heer’   
 
1. Gezegend zijt Gij, Heer onze Heer, gezegend de maaltijd op tafel. 

Sterk ons naar lichaam en ziel, om te kunnen doen wat ons is 

opgedragen. 
 

2. Gezegend zijt Gij, Heer onze God, gezegend de kring rond de tafel, 

geef ons de ware aandacht voor elkaar en voed ons met Uw brood. 

 

3. Gezegend zijt Gij, Heer onze God, gezegend het brood op de tafel, 
leer ons te delen met elkaar zodat niemand gebrek heeft. 

 

4. Gezegend zijt Gij, Heer onze God, gezegend de spijzen op tafel. 

Leer ons te leven bij Uw Woord en te handelen naar Uw wil. 

 

Dankgebed  

 

Wij zingen met de cantorij: 'In stille nacht'     571 

Cantorij  couplet 1, 3 ; allen 2, 4 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 ons doorgegeven. 

 

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. 
 

 

Zending en zegen 

Allen : AMEN 

 

 

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 : bij Joh. 18: 1-19, 42 

Vandaag wordt het stil 

Woorden stokken.  

Duisternis valt in 

Vandaag wordt het stil 
 

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:  

Voorganger :  Bij U schuilen wij  

      in het onbarmhartig licht van deze dag.  

Allen:     HOOR ONS EN KOM ONS TE HULP!  

Voorganger : In uw handen,  

      Heer, bevelen ook wij ons leven.  

Allen:     HOOR ONS EN KOM ONS TE HULP!  

Voorganger :  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!  

Voorganger :  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 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 gedaald,  

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 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



19 

 

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 : 31-37 

 
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. 
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Waarom laat gij dit toe? 

 

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 
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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, 

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  
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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 

Het daglicht lonkt, 

de nieuwe dag breekt aan, de toekomst opent zich.  

Er komt licht, we gaan de toekomst tegemoet  
 

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 :  
‘In stille  nacht’ 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: ‘Wachter in de morgen’ 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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NACHT VAN GEDENKEN 
 

Waarom is deze nacht anders dan alle andere nachten? 

Dit is de nacht van het gedenken dat Noach veertig dagen op de 

wateren in de ark verbleef, voordat het droog werd en hij met de 
zijnen en de dieren naar buiten kon. 

 

Daarom lezen we: Genesis 8: 13-22 

en zingen we: ‘Het water van de grote vloed’   337 

 
 
5 

Met Noach en zijn regenboog, 

Mozes die uit Egypte toog 

en Jona uit het hart der zee, 
bidt heel uw kerk aanbiddend mee. 

 

7 

Gij heft de aarde aan het licht 

door diepte heen en door gericht, 

eens zal zij bloeien als een roos, 
een dal van rozen, zondeloos! 

Waarom is deze nacht anders dan alle andere nachten? 

 

Dit is de nacht van het gedenken, dat het volk Israël veertig jaar 

in de woestijn verbleef voordat het de Jordaan overtrok naar het 
land van de belofte. 
 

Daarom lezen we Jozua 3: 14- 4: 7 

en zingen we: ‘Het woord dat u ten leven riep’  316 
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4 Het woord van liefde, vrede en recht 

 is in uw eigen mond gelegd, 

 is in uw eigen hart geschreven. 

 Rondom u klinkt de stem van God: 

 vrijspraak, vertroosting en gebod, 
 vlak vóór u ligt de weg ten leven. 

 

Waarom is deze nacht anders dan alle andere nachten? 

 

Dit is de nacht van het gedenken van het profetenwoord  

dat Elia veertig dagen en nachten in de woestijn verbleef, 

voordat hij God hoorde voorbijgaan in een zachte fluistering.  
 

Daarom lezen we: 1 Koningen 19: 8-15 

en zingen we: ‘Niet als een storm’    321 
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2 

Maar als een glimp van de zon 
een groene twijg in de winter, 

dorstig en hard deze grond 

zo is het koninkrijk Gods. 

 
3 

Stem die de stilte niet breekt 

woord als een knecht in de wereld 

naam zonder klank zonder macht 

vreemdeling zonder geslacht. 

6 

Niet in het graf van voorbij 
niet in een tempel van dromen 

hier in ons midden is Hij 

hier in de schaduw der hoop. 

 
7 

Hier in dit stervend bestaan 

wordt Hij voor ons geloofwaardig 

worden wij mensen van God, 

liefde op leven en dood. 

 

Waarom is deze nacht anders dan alle andere nachten? 

 

Dit is de nacht van het gedenken van het profetenwoord  

dat de HEER zijn verbond trouw blijft, dwars door de dood heen. 

 

Daarom lezen we: Jesaja 55: 1-11  

en zingen we samen met de cantorij:  

‘Heel de schepping, prijs de Heer!’     154 b 

Cantorij couplet 2, 4 en 9 ; allen 1, 3 8 en 10 
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2 

Zegent Hem, gij zon en maan, 

sterren in uw vaste baan, 

laat uw licht in volle schijn 

voor de Heer een loflied zijn. 
 

3 

Alle wind en alle weer, 

alles wat er gaat tekeer, 

angstaanjagend in uw kracht, 

wees de weerklank van Gods 

macht. 
 

4 

Licht en donker, dag en nacht, 

strenge winter, zomer zacht, 

ieder op zijn eigen tijd, 

zingt een lied de Heer gewijd. 
 

8 

En gij mensen, allen saam, 

zegent nu de hoge Naam, 

voegt u in het grote koor 

van zijn volk de eeuwen door. 
 

9 

Want in 't dodelijke uur 

gaat Hij voor ons door het 

vuur 

en Hij zal ons op doen staan 

om Hem achterna te gaan. 
 

10 

Al wat leeft, wees welgemoed, 

loof de Heer, want Hij is goed. 

Zegent Hem dan, hier en nu, 

want zijn goedheid zegent u. 
 

Waarom is deze nacht anders dan alle andere nachten? 

Dit is de nacht van het gedenken dat God vóór ons is, 
de banden van de dood verbrak en uit de dood is opgestaan. 

 

Daarom lezen we: Marcus 16: 1-9  
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en zingen we: ‘Christus, onze Heer verrees’   624 

 
2 

Prijst nu Christus in ons lied, 
halleluja, 

die in heerlijkheid gebiedt, 

halleluja, 

die aanvaardde kruis en graf, 

halleluja, 

dat Hij zondaars 't leven gaf, 
halleluja! 

 

3 

Maar zijn lijden en zijn strijd, 
halleluja, 

heeft verzoening ons bereid, 

halleluja! 

Nu is Hij der heemlen Heer, 

halleluja! 

Englen juublen Hem ter eer, 
halleluja! 

Voorganger:  De Heer is waarlijk opgestaan! 

Allen:     Ja waarlijk opgestaan! 

Wij begroeten elkaar met deze woorden. 
 

Rood wordt wit 
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en het laatste schilderij van de kruiswegstatie,  

dat van Pasen, krijgt een plaats. 

 
Overdenking 

 

De cantorij zingt: ‘Christus in het graf geborgen’ 

tekst: Ria Borkent – melodie en zetting: Dirk Zwart 

 
Christus in het graf geborgen 

is verrezen in de morgen. 

Hij aanvaardt de dodenwacht, 

breekt het zegel van de nacht, 
breekt de regel van de dood. 

Loof nu God, want Hij is groot. 

 

Christus aan het licht gekomen 

heeft de zijnen meegenomen. 
Hij verschijnt met groot gezag, 

draagt de doden naar de dag, 

draagt ons Gode tegemoet. 

Loof nu God, want Hij is goed. 

 

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,  
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  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. 

 

We gieten water in het doopvont 

 

We gedenken de doop door onze doopgelofte opnieuw 

(staande) uit te spreken: 

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

   alleen horen? 

Allen :     Ja, dat willen wij! 

 

Voorganger : Willen jullie je verzetten tegen alle machten en 

   krachten die als goden over ons kunnen gaan heersen? 

Allen:         Ja, dat willen wij! 

 

Voorganger : 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,  
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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 

 

DELEN VAN HET LICHT 

 

Bij het doorgeven van het licht van de paaskaars zingen 

wij ‘Als alles duisters is’    598 
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Wie een doopkaars of huispaaskaars bij zich heeft kan deze aan 

de paaskaars aansteken en zet deze bij de paaskaars. 

 
Slotgebed  

 

Slotlied  ‘De  steppe zal bloeien’     608 
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2 De ballingen keren. 

Zij keren met blinkende schoven. 

Die gingen in rouw 
tot aan de einden der aarde, 

één voor één, en voorgoed, 

die keren in stoeten. 

Als beken vol water, 

als beken vol toesnellend water, 

schietend omlaag van de bergen. 
Met lachen en juichen - 

die zaaiden in tranen, 

die keren met lachen en juichen. 

 

3 De dode zal leven. 

De dode zal horen: nu leven. 
Ten einde gegaan 

en onder stenen bedolven: 

dode, dode, sta op, 

het licht van de morgen. 

Een hand zal ons wenken, 

een stem zal ons roepen: Ik open 

hemel en aarde en afgrond. 
En wij zullen horen, 

en wij zullen opstaan 

en lachen en juichen en leven. 

 

Zending en zegen 

 
 

 

 

 

We verzamelen ons op het plein voor de kerk 

want de klok luidt: 

‘De Heer is waarlijk opgestaan’. 
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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. 

 

**** 
 


