Samenvattend de (digitale) diensten: het triduüm sacrum
Te volgen via www.gksliedrecht.nl
Donderdag 1 april 2021 om 19:30 uur
Witte Donderdag – viering Heilig Avondmaal
Voorganger: Ds. Alexander Veerman
Organist: Hans Dubbeldam
Vrijdag 2 april 2021 om 19:30 uur
Goede Vrijdag
Voorganger: Ds. Alexander Veerman
Organist/Pianist: Robert van Eijl
Klarinet: Margreet Burggraaf
Piano: Florian van der Reijden
Solozang: Arianna Blokland
Zaterdag 3 april 2021 om 21:30 uur
Stille Zaterdag, doopvernieuwing
Voorganger: Ds. Alexander Veerman
piano: Scott Baks

Op het moment dat de avondklok nog geldt, beginnen alle
diensten om 19:00 uur.

Witte Donderdag
De laatste donderdag voor Pasen is de dag die volgens de kerkelijke
traditie Witte Donderdag wordt genoemd. Het is het begin van het
zogenaamde triduüm sacrum, dat compleet wordt gemaakt door
Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. Op Witte Donderdag herdenken we
het laatste avondmaal dat Jezus met zijn discipelen nuttigde.
Dit laatste avondmaal was een pesachmaal. Voorafgaand aan het
pesachmaal, waarvan Jezus als enige wist dat het zijn laatste zou zijn,
waste Jezus de voeten van zijn discipelen. Hij brak vervolgens volgens
Joods gebruik het brood en deelde dit uit aan zijn discipelen, terwijl hij
zei: “Neem en eet, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven
wordt”. Ook de wijn deelde hij rond, met de boodschap: “Drink er
allen uit, want dit is mijn bloed van het verbond, voor velen
uitgegoten tot vergeving van zonden”. Later die avond werd Jezus in
het Hof van Getsemane op de Olijfberg verraden door één van zijn
discipelen, Judas van Iskariot.
De liturgische kleur is wit.
Teken van blijdschap over het voorbijgaan van de dood.

Donderdag 1 april 2021 om 19:30 uur
Witte Donderdag – viering Heilig Avondmaal
Voorganger: Ds. Alexander Veerman
Organist: Hans Dubbeldam
Lector: Dick-Jan de Rover
Ik ben er voor jou
In liefde
Welkom
Aansteken 40-dagentijd kaarsen aan de paaskaars
Moment van stilte
We gaan staan
Bemoediging, groet en Psalmgebed
Voorganger: Begroeten wij elkaar:
Allen:
De Heer is met ons.
Voorganger: Met open handen en harten
wachten wij op U.
U eren wij in het delen van brood en wijn.
U bent het, die was, is en komen zal.
Allen:
Heer van ons leven, zegen ons in liefde.
Voorganger: U bent ons licht, ons behoud,
wij zijn veilig bij U
Allen:
Wij hebben niets te vrezen.
Voorganger: Hoor ons, HEER, als wij tot U roepen,
wees genadig en antwoord ons.
Ons hart zegt U na: ‘Zoek Mijn nabijheid!’
Uw nabijheid, HEER, willen wij zoeken,
verberg Uw gelaat niet voor ons.
Allen:
Verlaat ons niet, God van ons behoud.
Voorganger: Wijs ons Uw weg, HEER,
leid ons op een effen pad,
bescherm ons tegen onze vijanden,
lever ons niet uit aan onze belagers.
U die ons toespreekt en zegt:
“Wacht op God, wees dapper en vastberaden.”
Allen:
Heer, wij wachten op U. Amen.

We zingen Psalm 139:1, 7 en 9

7. Gij hebt mij immers zelf
gemaakt
mij met uw vingers aangeraakt,
met toegewijde tederheid
mijn nieren en mijn hart bereid,
mij in de moederschoot geweven,
mij met uw wonderen omgeven.

9. Gij zijt mij overal nabij,
uw ogen waken over mij
van toen ik vormloos ben ontstaan.
Gij wist hoe het zou verder gaan.
Ja, in uw boek stond reeds te lezen,
wat eens mijn levensweg zou
wezen.
We gaan zitten
Gebed om opening van de Schrift
Schriftlezing: Johannes 13:12-15
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.
Overdenking

We zingen: Ik zal er zijn voor jou

2. Ik zal er zijn voor jou
met wijn, een stukje brood.
Ik zal er zijn voor jou
Mijn liefde is zo groot.
3. Ik zal er zijn voor jou
een schaduw aan je zij
Ik zal er zijn voor jou
Ik ben er altijd bij.

4. Ik zal er zijn voor jou
Ik laat je niet alleen
Ik zal er zijn voor jou
Mijn licht straalt om je heen.

HEILIG AVONDMAAL
Korte toelichting op thuis mee vieren
Nodiging:
Iedereen, die Jezus liefheeft, is hier welkom rondom deze Tafel. Jezus
Christus zelf nodigt ons om dankbaar en gelovig met de lofprijzing van
zijn Kerk in te stemmen en brood en wijn uit zijn hand te ontvangen.
Beurtspraak tot lofprijzing:
Voorganger
:
De HEER zij met u.
Allen
:
Zijn Geest is in ons midden.
Voorganger
:
Heft uw harten omhoog.
Allen
:
Wij heffen ons hart op tot God.
Voorganger
:
Brengen wij dank aan onze HEER.
Allen
:
De HEER is onze dank waard.
- Tafelgebed Aanzet tot dankzegging aan de Vader
U komt onze dank toe, God onze Vader, door Jezus Christus, onze
Heer, altijd en overal.

Inhoud dankzegging aan de Vader:
U bent onze bondgenoot, in leven en dood.
U heeft ons geroepen om als volk
op weg te gaan door water en woestijn, naar het land van belofte.
Uw woord wijst ons de weg, uw Geest houdt ons in leven.
Aanzet tot lofprijzing:
Daarom, met heel uw kerk, met alle engelen en met allen die ons in
het geloof zijn voorgegaan, bezingen en verheerlijken wij uw heilige
Naam:
Heilig: We zingen Lied 405: 3
Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister,
geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt.
Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister,
één en al vuur en liefde en majesteit.
Gezegend Hij die komt:
Gezegend is Jezus, die met zijn komst ons leven met uw Naam heeft
verbonden en met alles wat in uw Naam besloten ligt aan mededogen,
liefde en genade;
Gedachtenis aan Christus:
want Jezus heeft ons de weg gewezen, toen Hij ons allemaal is
voorgegaan door de nacht van onze duisternis naar de morgen van uw
licht. Jezus is U trouw gebleven en heeft ons liefgehad tot het bittere
eind van zijn eenzame weg. Als minste van alle mensen werd Hij
gekruisigd. Als eerste van ons allen heeft U Hem opgewekt uit de dood
en Hem de naam gegeven boven alle namen.
Inzettingswoorden:
Jezus heeft in de nacht van zijn gevangenneming het brood genomen
en daar de dankzegging over uitgesproken. Hij brak het brood en zei:
Neem en eet, dit is mijn lichaam voor jullie gegeven. Doe dit, telkens
opnieuw, om Mij te gedenken.
Zo nam Jezus ook een beker wijn van de tafel, sprak de dankzegging
daarover uit, gaf de beker rond en zei:
Drink allen daaruit, want deze beker is het nieuwe verbond, dat door
mijn bloed gesloten wordt tot vergeving van zonden. Doe dit, telkens
als jullie hieruit drinken, om mij te gedenken.
Eschatologische acclamatie (toekomstverwachting):
Hoe wonderlijk, Heer, is het geheim van uw liefde!

Met dit brood en deze beker gedenken wij de dood van uw Zoon Jezus.
Wij verkondigen zijn opstanding en leven in de verwachting van zijn
wederkomst.
Allen: Maranatha. Ja Heer, kom spoedig.
Dankoffer van Christus
Heer, wij brengen U dank om het offer dat Jezus Christus voor ons
heeft gebracht.
Acclamatie van de Heilige Geest:
Zend uw Heilige Geest in ons midden en voeg ons allen samen tot een
levende gemeenschap. Een gemeenschap die U eert en dient, recht
doet aan mensen,
vrede sticht op aarde en hoopvol uw toekomst tegemoet gaat.
Verbondenheid met gehele lichaam van Christus
Dat uw Geest ons mag bewaren in geloof en liefde,
in uw lichaam verbonden: één wereldwijde kerk.
In het bijzonder verbonden met hen
die ons zijn voorgegaan in het geloof
en hen die we moesten afstaan aan de dood.
In deze verbondenheid vieren wij de maaltijd hier en nu.
Tot de dag waarop wij allen in uw Koninkrijk aan uw tafel zullen
aanzitten.
- Einde tafelgebed Onze Vader (gebed des Heren)
Voorganger: Laten wij bidden tot God, onze Vader,
met de woorden die Jezus ons leerde:
Allen:
Onze Vader die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd; uw Koninkrijk kome;
uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de 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.

Agnus Dei (Heilig Godslam)

2. Lam van God, Lam van God,
dat de zonden der wereld draagt.
Heer ontferm U, Heer ontferm U
over ons,
Heer ontferm U over ons.

3. Lam van God, Lam van God,
dat de zonden der wereld draagt.
Heer geef vrede, Heer geef vrede
over ons,
Heer geef vrede over ons.

Uitdelingswoorden
Voorganger: Het brood, dat wij breken, is gemeenschap
met het lichaam van Christus.
Neem, eet, gedenk en geloof dat het lichaam
van onze Heer Jezus Christus gegeven is tot een
volkomen verzoening van al onze zonden.
Allen:
Amen
Voorganger: De beker der dankzegging, waarover wij de dankzegging
uitspreken, is gemeenschap met het bloed van Christus.
Neem die beker, drink allen daaruit, gedenk en geloof
dat het kostbaar bloed van onze Heer Jezus Christus
vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze
zonden.
Allen:
Amen
Voorganger: Komt dan allen want alle dingen zijn gereed.
Deling van brood en wijn
Tijdens de deling van brood en wijn wordt er muziek gespeeld.
Dankgebed
Voorganger: U zeggen wij lof en dank, hemelse Vader, dat U ons de
gemeenschap met uw Zoon Jezus Christus geschonken heeft. Wij
vragen U: Laat deze gemeenschap in ons altijd sterk zijn, opdat wij als
nieuwe mensen leven, tot eer van U en onze naaste tot heil.
Amen

Inzameling van onze gaven
De opbrengst van deze collecte is voor de diaconie. De gave kan
worden overgemaakt op bankrekeningnummer:
NL55 RABO 0373 7058 24 t.n.v. de diaconie o.v.v. Witte Donderdag.
Schriftlezing: Johannes 13:31-35
Jezus gaat naar de Vader
31
Toen hij weg was zei Jezus: ‘Nu is de grootheid van de Mensenzoon
zichtbaar geworden, en door hem de grootheid van God. 32Als Gods
grootheid door hem zichtbaar geworden is, zal God hem ook in die
grootheid laten delen, nu onmiddellijk. 33Kinderen, ik blijf nog maar
een korte tijd bij jullie. Jullie zullen me zoeken, maar wat ik tegen de
Joden gezegd heb, zeg ik nu ook tegen jullie: “Waar ik heen ga, daar
kunnen jullie niet komen.” 34Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar
lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben.
35
Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn
leerlingen zijn.’
We gaan staan
We zingen Lied 791: 1, 3, 4 en 5

3.Liefde luidt de naam der
namen
waarmee Gij U kennen laat.
Liefde vraagt om ja en amen,
Ziel en zinnen metterdaad.

4. Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven, daarop hebt Gij ons gebouwd.

5. Liefde laat zich voluit schenken
als de allerbeste wijn.
Liefde blijft het feest gedenken
waarop wij uw gasten zijn.

Zegen met gesproken Amen
We verlaten in stilte de kerk, of we zijn thuis nog even stil.

Goede Vrijdag
Op Goede Vrijdag, de laatste vrijdag voor Pasen, herdenken we de
kruisdood van Jezus Christus. Goede Vrijdag volgt op Witte Donderdag
en gaat vooraf aan Stille Zaterdag. Deze drie dagen vormen samen de
triduüm sacrum.
Op Witte Donderdag wordt Jezus na het Laatste Avondmaal
veroordeeld tot de kruisdood door Pontius Pilatus. Pilatus probeert
Jezus nog vrij te krijgen, door de bevolking van Jeruzalem te laten
kiezen tussen gratie voor een moordenaar (Barabbas) of gratie voor
Jezus. Het volk van Jeruzalem kiest voor de vrijheid van de
moordenaar, waarna Pilatus Jezus laat mishandelen en bespotten. Het
volk vindt dat niet genoeg en eist de kruisdood van Jezus, waarna
Pilatus toegeeft. Op de heuvel Golgotha, nabij Jeruzalem, wordt Jezus
aan het kruis genageld.

De liturgische kleur is paars.
Teken van inkeer.

Vrijdag 2 april 2021 om 19:30 uur
Goede Vrijdag
Voorganger: Ds. Alexander Veerman
Organist/Pianist: Robert van Eijl
Solozang: Arianna Blokland
Klarinet: Margreet Burggraaf
Piano: Florian van der Reijden
Lector: Gijsbert Verwoerd
Ik ben er voor jou
tot in de diepte
Stilte, het orgel zwijgt
Muziek: Klarinet en piano
Sonate in f-klein, Andante un poco Adagio – Johannes Brahms
Gebed
We zingen Psalm 31: 1 en 4

4. In uwe handen,
God almachtig,
beveel ik nu mijn geest.
Mijn hart is onbevreesd.
Ik ben altijd uw trouw
indachtig,
mijn God,
die als ik schreide
mij troostte en bevrijdde.

Gebed

We lezen het verhaal van Goede Vrijdag uit Johannes.
We wisselen de lezingen af met muziek en samenzang.
Johannes 18: 1 – 14: de gevangenneming
1
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. 2Judas, zijn verrader, kende deze plek ook, want Jezus was
er vaak met zijn leerlingen samengekomen. 3Judas ging ernaartoe,
samen met een cohort soldaten en dienaren van de hogepriesters en
de farizeeën. Ze waren gewapend en droegen fakkels en lantaarns.
4
Jezus wist precies wat er met hem zou gebeuren. Hij liep naar hen
toe en vroeg: ‘Wie zoeken jullie?’ 5Ze antwoordden: ‘Jezus uit
Nazaret.’ ‘Ik ben het,’ zei Jezus, terwijl Judas, zijn verrader, erbij
stond. 6Toen hij zei: ‘Ik ben het,’ deinsden ze achteruit en vielen op de
grond. 7Weer vroeg Jezus: ‘Wie zoeken jullie?’ en weer zeiden ze:
‘Jezus uit Nazaret.’ 8‘Ik heb jullie al gezegd: “Ik ben het,”’ zei Jezus.
‘Als jullie mij zoeken, laat deze mensen dan gaan.’ 9Zo gingen de
woorden in vervulling die hij gesproken had: ‘Geen van hen die u mij
gegeven hebt, heb ik verloren laten gaan.’ 10Daarop 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.
11
Maar Jezus zei tegen Petrus: ‘Steek je zwaard in de schede. Zou ik
de beker die de Vader mij gegeven heeft niet drinken?’
De soldaten met hun tribuun en de Joodse gerechtsdienaars grepen
Jezus en boeiden hem. 13Ze brachten hem eerst naar Annas, de
schoonvader van Kajafas. Kajafas was dat jaar hogepriester 14en hij
was het die de Joden had voorgehouden: ‘Het is goed dat één man
sterft voor het hele volk.’
12

We zingen Lied 587:1

Johannes 18: 15 – 27 Eerste verhoor en verraad van Petrus
15
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, 16maar 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. 17Het meisje sprak Petrus aan: ‘Ben jij soms ook een leerling
van die man?’ ‘Nee, ik niet,’ zei hij. 18De 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.
19
De hogepriester ondervroeg Jezus over zijn leerlingen en over zijn
leer. 20Jezus 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. 21Waarom ondervraagt u mij? Vraag het toch aan de
mensen die mij gehoord hebben, zij weten wat ik gezegd heb.’ 22Toen
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?’
23
Jezus zei: ‘Als ik iets verkeerds gezegd heb, zeg dan wat er verkeerd
was, maar als het juist is wat ik heb gezegd, waarom slaat u me dan?’
24
Daarna stuurde Annas hem geboeid naar Kajafas, de hogepriester.
25
Simon Petrus stond zich intussen nog steeds te warmen. ‘Ben jij
soms ook een leerling van hem?’ vroegen ze. ‘Nee,’ ontkende Petrus,
‘ik niet.’ 26Maar 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?’ 27Weer ontkende
Petrus, en meteen kraaide er een haan.
We zingen Lied 561: 1 en 2

2. Hoe achteloos in ons midden
wordt
het kostbaar mensenbloed
gestort
en in het onbarmhartig licht
het kruis des Heren opgericht.

Johannes 18: 28 – 38a Jezus voor Pilatus
Jezus werd van Kajafas naar het pretorium gebracht. Het was nog
vroeg in de morgen. Zelf gingen ze niet naar binnen, om zich niet te
verontreinigen voor het pesachmaal. 29Daarom kwam Pilatus naar
buiten en vroeg: ‘Waarvan beschuldigt u deze man?’ 30Ze
antwoordden: ‘Als hij geen misdadiger was, zouden we hem niet aan u
uitgeleverd hebben.’ 31Pilatus zei: ‘Neem hem dan mee, en veroordeel
hem volgens uw eigen wet.’ Maar de Joden wierpen tegen: ‘Wij
hebben het recht niet om iemand ter dood te brengen.’ 32Zo ging de
uitspraak van Jezus in vervulling waarin hij aanduidde welke dood hij
sterven zou.
33
Nu ging Pilatus het pretorium weer in. Hij liet Jezus bij zich komen
en vroeg hem: ‘Bent u de koning van de Joden?’ 34Jezus antwoordde:
‘Vraagt u dit uit uzelf of hebben anderen dit over mij gezegd?’ 35‘Ik
ben toch geen Jood,’ antwoordde Pilatus. ‘Uw volk en uw hogepriesters
hebben u aan mij uitgeleverd – wat hebt u gedaan?’ 36Jezus
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.’ 37Pilatus 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.’ 38Hierop zei
Pilatus: ‘Maar wat is waarheid?’
28

Muziek: Klarinet - Reflections – Douglas Court
Johannes 18: 38b – 19: 10 Pilatus in gesprek met Jezus
Na deze woorden ging hij weer naar de Joden buiten. ‘Ik heb geen
schuld in hem gevonden,’ zei hij. 39‘Maar het is bij u gebruikelijk dat ik
met Pesach iemand vrijlaat – wilt u dat ik de koning van de Joden
vrijlaat?’ 40Toen begon iedereen te schreeuwen: ‘Hem niet, maar
Barabbas!’ Barabbas was een misdadiger.
191Toen liet Pilatus Jezus geselen. 2De soldaten vlochten een kroon
van doorntakken, zetten die op zijn hoofd en deden hem een purperen
mantel aan. 3Ze liepen naar hem toe en zeiden: ‘Leve de koning van
de Joden!’, en ze sloegen hem in het gezicht. 4Pilatus 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.’
5
Daarop kwam Jezus naar buiten, met de doornenkroon op en de
purperen mantel aan. ‘Hier is hij, de mens,’ zei Pilatus. 6Maar 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.’ 7De Joden zeiden: ‘Wij hebben een wet die zegt dat hij
moet sterven, omdat hij zich de Zoon van God heeft genoemd.’ 8Toen
Pilatus dat hoorde werd hij erg bang. 9Hij ging het pretorium weer in
en vroeg aan Jezus: ‘Waar komt u vandaan?’ Maar Jezus gaf geen
antwoord. 10‘Waarom zegt u niets tegen mij?’ vroeg Pilatus. ‘Weet u
dan niet dat ik de macht heb om u vrij te laten of u te kruisigen?’
We zingen Lied 561: 3, 4 en 5
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.
Johannes 19: 11 – 17 Pilatus laat Jezus kruisigen
11
Jezus antwoordde: ‘De enige macht die u over mij hebt, is u van
boven gegeven. Daarom draagt degene die mij aan u uitgeleverd heeft
de meeste schuld.’ 12Vanaf dat moment wilde Pilatus hem vrijlaten.
Maar de Joden riepen: ‘Als u die man vrijlaat bent u geen vriend van
de keizer, want iedereen die zichzelf tot koning uitroept pleegt verzet
tegen de keizer.’ 13Pilatus hoorde dat, liet Jezus naar buiten brengen
en nam plaats op de rechterstoel op het zogeheten Mozaïekterras, in
het Hebreeuws Gabbata. 14Het was rond het middaguur op de
voorbereidingsdag van Pesach. Pilatus zei tegen de Joden: ‘Hier is hij,
uw koning.’ 15Meteen schreeuwden ze: ‘Weg met hem, weg met hem,
aan het kruis met hem!’ Pilatus vroeg: ‘Moet ik uw koning kruisigen?’
Maar de hogepriesters antwoordden: ‘Wij hebben geen andere koning
dan de keizer!’ 16Toen droeg Pilatus hem aan hen over om hem te
laten kruisigen. Zij voerden Jezus weg; 17hij droeg zelf het kruis naar
de zogeheten Schedelplaats, in het Hebreeuws Golgota.

We luisteren naar Via Dolorosa van Sela
Tekst:
Langs de Via Dolorosa in Jeruzalem die dag,
Verdrongen zich de mensen in de straat.
Daar staarden ze Hem na:
De man die sterven moest op Golgotha.
Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg,
Ging de Christus, onze Koning als een lam.
Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart, is Hij gegaan,
Langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha.
Er kwam bloed uit al zijn wonden, uit de striemen op zijn rug,
Uit de kroon van doornen om zijn hoofd geklemd.
En Hij droeg met elke stap
De hoon van hen die schreeuwden: "Kruisigt Hem!".
Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg,
Ging de Christus, onze Koning als een lam.
Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart, is Hij gegaan,
Langs de Via Dolorosa, heel de weg…
Johannes 19: 18 – 24 De kruisiging
18
Daar kruisigden ze hem, met twee anderen, aan weerskanten één,
en Jezus in het midden. 19Pilatus had een inscriptie laten maken die op
het kruis bevestigd werd. Er stond op ‘Jezus uit Nazaret, koning van
de Joden’. 20Het 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. 21De 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”.’ 22‘Wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven,’ was het
antwoord van Pilatus.
23
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. 24Ze 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.
Muziek: Klarinet en piano
Erbarme dich (uit Matthäus-Passion) – J.S. Bach, arr. W. v. Klaveren

Johannes 19: 25 – 30 Sterven van Jezus
25
Bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder met haar zuster, Maria,
de vrouw van Klopas, en Maria uit Magdala. 26Toen Jezus zijn moeder
zag staan, en bij haar de leerling van wie hij veel hield, zei hij tegen
zijn moeder: ‘Dat is uw zoon,’ 27en daarna tegen de leerling: ‘Dat is je
moeder.’ Vanaf dat moment nam die leerling haar bij zich in huis.
28
Toen wist Jezus dat alles was volbracht, en om de Schrift geheel in
vervulling te laten gaan zei hij: ‘Ik heb dorst.’ 29Er stond daar een vat
zure wijn; ze staken er een majoraantak met een spons in en brachten
die naar zijn mond. 30Nadat Jezus ervan gedronken had zei hij: ‘Het is
volbracht.’ Hij boog zijn hoofd en gaf de geest.
We zingen drie keer: (net voordat de paaskaars wordt gedoofd)

Vertaling: In uw handen leg ik mijn Geest

De paaskaars wordt gedoofd
Het licht wordt gedempt
Moment van stilte
We zingen Lied 590: 1

Johannes 19: 31 – 37
31
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. 32Toen braken de soldaten de benen van de eerste die
tegelijk met Jezus gekruisigd was, en ook die van de ander.
33
Vervolgens kwamen ze bij Jezus, maar ze zagen dat hij al gestorven
was. Daarom braken ze zijn benen niet. 34Maar een van de soldaten
stak een lans in zijn zij en meteen vloeide er bloed en water uit.
35
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. 36Zo ging de Schrift in vervulling: ‘Geen van zijn beenderen
zal verbrijzeld worden.’ 37Een andere schrifttekst zegt: ‘Zij zullen hun
blik richten op hem die ze hebben doorstoken.’
Muziek: Klarinet en piano
Song of Farewell – Philip Sparke
Johannes 19: 38 – 42 Begrafenis van Jezus
38
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. 39Nikodemus, die destijds ’s nachts naar
Jezus toe gegaan was, kwam ook; hij had een mengsel van mirre en
aloë bij zich, wel honderd litra. 40Ze wikkelden Jezus’ lichaam met de
balsem in linnen, zoals gebruikelijk is bij een Joodse begrafenis.
41
Dicht bij de plaats waar Jezus gekruisigd was lag een olijfgaard, en
daar was een nieuw graf, waarin nog nooit iemand begraven was.
42
Omdat het voor de Joden voorbereidingsdag was en dat graf dichtbij
was, legden ze Jezus daarin.
Gebed
Na elke gebedsintentie zeggen we na:
Voorganger: zo bidden wij
Allen:
Heer ontferm u
Afgesloten met Blijf bij ons, Heer….
Voorganger:
Blijf bij ons Heer, want het is avond en de nacht zal komen.
Blijf bij ons en bij Uw ganse kerk aan de avond van de dag

aan de avond van het leven aan de avond van de wereld.
Blijf bij ons met Uw genade en goedheid
met Uw troost en zegen, met Uw Woord en Sacrament.
Blijf bij ons, wanneer over ons komt
de nacht van beproeving en van angst,
de nacht van twijfel en aanvechting,
de nacht van de strenge, bittere dood.
Blijf bij ons in leven en sterven in tijd en eeuwigheid.
Amen
We zingen Lied 590: 2 en 5

5. Hoe wonderlijk, uitzonderlijk
een sabbat is gekomen:
eens voor al heeft Hij het juk
van ons afgenomen.

In stilte verlaten we de kerk of we zijn thuis nog even stil

Stille Zaterdag
Voor deze viering vragen we om je doopkaars, of een andere
extra kaars klaar te zetten.
Stille Zaterdag volgt op Witte Donderdag en Goede Vrijdag. Deze
drie dagen vormen samen de triduüm sacrum.
Op de dag na Goede Vrijdag herdenken we het verblijf van Jezus
Christus in zijn graf.
Stille Zaterdag is een dag van stilte en bezinning; het is de dag
van het besef dat Jezus werkelijk gestorven is. Stille Zaterdag is
de laatste dag van de 40dagentijd.
Deze dienst staat ook in het teken van de Paaswake, het nieuwe
licht dat komt. Als symbool van de opstanding wordt vandaag ook
de nieuwe Paaskaars binnengebracht. Deze vlam verdrijft met zijn
licht de schaduw van de dood.
De liturgische kleur is eerst paars, maar zal tijdens de dienst
worden veranderd naar wit.

Zaterdag 3 april 2021 om 21:30 uur
Stille Zaterdag, doopvernieuwing
Voorganger: Ds. Alexander Veerman
Piano: Scott Baks
Lector: Ank Steenkist
Ik ben er voor jou
Stilte
De lichten zijn gedempt
Zusters en broeders, de avond is gevallen, de sabbat is voorbij, het is
nacht. Wees welkom op dit late uur, waarop Christenen over de hele
wereld bij elkaar zijn.
In deze nacht, zo anders dan alle andere nachten, zijn wij
samengekomen. Wij zijn gekomen om te waken en te wachten.
Wij wachten in deze nacht. Wij wachten op het licht.
Wij wachten op de dag, de eerste dag van de week, de eerste dag.
Dit is de nacht van gedenken dat God de hemel en de aarde heeft
geschapen en de mensen geroepen heeft uit het donker naar het licht.
Dit is de nacht van gedenken,
dat God het volk Israël uitgeleid heeft uit het land Egypte,
en door water en woestijn geleid heeft naar het Beloofde Land.
Dit is de nacht waarin de profetieën vervuld worden.
Dit is de nacht waarin alle daden van God samenstemmen:
verlossing uit de dood, doodsheid en verstarring,
en bevrijding van de kwade machten.
Dit is de nacht waarin de wereld tot leven wordt geroepen.
We zingen Lied 1005: 1, 2 en 4

2. Zoekend naar rust zijn wij vol
zorgen,
zoekend naar hoop, troost in uw
woord.
Spreek door ons heen tot de
verdrukten,
zo wordt uw stem gehoord.
Refrein:

4. Zoekend naar troost zijn velen
dakloos,
zoekend naar warmte zijn velen
koud.
Maak ons een huis van levende
stenen,
schuilplaats door U gebouwd.
Refrein:

Bemoediging en drempelgebed
Voorganger:
De Heer zij met u!
Allen:
Ook met u zij de Heer!
Voorganger:
Onze hulp is in de naam van de Heer,
Allen:
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Voorganger:
Eeuwige, laat het licht dat Gij ontsteekt niet doven
Allen:
Maak ons tot licht voor u en voor elkaar.
Voorganger:
Maak ons tot licht in de wereld
Allen:
in geloof hoop en liefde.
Voorganger:
Eeuwig Getrouwe, maak ons tot licht in het duister,
aangestoken door de vreugde van Pasen,
ter wille van onze Heer Jezus Christus.
Allen:
Wij danken U, amen
stem: Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere nachten?
Waarom slapen wij niet maar waken wij het donker door?
antwoord: Omdat wij gewekt worden door het woord van God! Hij
heeft het licht geroepen over de aarde en het leven uitgeroepen over

zijn kinderen. Net als bij Mozes blijft Hij ons roepen, als een stem uit
het vuur en wekt ons tot opstaan uit wat ons klein houdt en knecht.
stem: Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere nachten?
antwoord: Omdat wij op weg gezet worden door het woord van God!
Hij voert ons door het water en brengt ons naar de overkant. Hoe
dreigend ook, wij worden niet verzwolgen, in wolk en vuur is Hij nabij.
Als een beschermengel in het vuur van de dagelijkse strijd om trouw
aan God-in-mijn-leven is Hij aanwezig.
stem: Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere nachten?
antwoord: Omdat wij mogen vieren dat God zelf bewaakt en bewaart
al wat heilig is en kostbaar.
In wolk en vuur blijft Hij nabij. Schuilen mogen wij mensen met onze
schade en schande met onze hoop en trouw in Gods schaduw.
Eerste lezingen:
God, Schepper van het licht en het leven, kiest tegen de duisternis en
voor het licht.
Genesis 1: 1 – 5, 1: 26 – 2: 4a
God, Schepper van het licht en het leven, kiest tegen de duisternis en
voor het licht.
1 1 In het begin schiep God de hemel en de aarde. 2 De aarde was nog
woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest
zweefde over het water.
3
God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht. 4 God zag dat het
licht goed was, en hij scheidde het licht van de duisternis; 5 het licht
noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en
het werd morgen. De eerste dag.
(…)
26
God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op
ons lijken; zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee
en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over
alles wat daarop rondkruipt.’ 27 God schiep de mens als zijn evenbeeld,
als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep
hij de mensen. 28 Hij zegende hen en zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar
en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers
over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle
dieren die op de aarde rondkruipen.’ 29 Ook zei God: ‘Hierbij geef ik
jullie alle zaaddragende planten en alle vruchtbomen op de aarde; dat
zal jullie voedsel zijn. 30 Aan de dieren die in het wild leven, aan de

vogels van de hemel en aan de levende wezens die op de aarde
rondkruipen, geef ik de groene planten tot voedsel.’ En zo gebeurde
het. 31 God keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het zeer
goed was. Het werd avond en het werd morgen. De zesde dag.
2 1 Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid. 2 Op
de zevende dag had God zijn werk voltooid, op die dag rustte hij van
het werk dat hij gedaan had. 3 God zegende de zevende dag en
verklaarde die heilig, want op die dag rustte hij van heel zijn
scheppingswerk.
4
Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde. Zo ontstonden ze,
zo werden ze geschapen.
Psalm 33: 6-9
6 Door het woord van de HEER is de hemel gemaakt,
door de adem van zijn mond het leger der sterren.
7 Hij verzamelt het zeewater en sluit het in,
hij bergt de oceanen in schatkamers weg.
8 Laat heel de aarde vrezen voor de HEER,
en wie de wereld bewonen hem duchten,
9 want hij sprak en het was er,
hij gebood en daar stond het.
We zingen Lied 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.

Tweede lezing: Gods redding uit het land Egypte
Exodus 14: 15 – 22, 29-30
15
De HEER zei tegen Mozes: ‘Waarom roep je mij te hulp? Zeg tegen
de Israëlieten dat ze verder trekken. 16Jij moet je staf geheven houden
boven de zee en zo het water splijten, zodat de Israëlieten dwars door
de zee kunnen gaan, over droog land. 17Ik zal de Egyptenaren
onverzettelijk maken zodat ze hen achterna gaan, en dan zal ik mijn
majesteit tonen door de farao en zijn hele leger, zijn wagens en zijn
ruiters, ten val te brengen. 18De Egyptenaren zullen beseffen dat ik de
HEER ben, als ik in mijn majesteit de farao, met al zijn wagens en
ruiters, ten val heb gebracht.’
19
De engel van God, die steeds voor het leger van de Israëlieten uit
was gegaan, stelde zich nu achter hen op. Ook de wolkkolom die eerst
voor hen uit ging stelde zich achter hen op, 20zodat hij tussen het
leger van de Egyptenaren en dat van de Israëlieten kwam te staan.
Aan de ene kant bracht de wolk duisternis, aan de andere kant
verlichtte de vuurzuil de nacht. Die hele nacht konden de legers niet
bij elkaar komen. 21Toen hield Mozes zijn arm boven de zee, en de
HEER liet de zee terugwijken door gedurende de hele nacht een
krachtige oostenwind te laten waaien. Hij veranderde de zee in droog
land. Het water spleet, 22en zo konden de Israëlieten dwars door de
zee gaan, over droog land; rechts en links van hen rees het water op
als een muur.
29
Maar de Israëlieten waren dwars door de zee gegaan, over droog
land, terwijl rechts en links van hen het water als een muur omhoog
rees.30Zo redde de HEER de Israëlieten die dag uit de handen van de
Egyptenaren.
We zingen Lied 600: 1, 2, 3, 4 en 5
2. Licht, geschapen,
uitgesproken,
licht, dat straalt van Gods
gelaat,
licht, uit Licht, uit God geboren,
groet ons als de dageraad.
3. Licht, aan liefde aangestoken,
licht dat door het donker brandt,
licht, jij lieve lentebode, zet de
nacht in vuur en vlam.

4. Licht, verschenen uit den hoge,
Licht, gedompeld in de dood,
Licht, onstuitbaar, niet te doven,
zegen ons met morgenrood.

5. Licht, straal hier in onze ogen,
Licht, breek uit in duizendvoud,
Licht, kom ons met stralen tooien,
ga ons voor van hand tot hand.

Derde lezing: Een nieuw verbond Jesaja 35: 1 t/m 10
De woestijn zal zich verheugen, de dorre vlakte vrolijk zijn, de
wildernis zal jubelen en bloeien, als een lelie welig bloeien, jubelen en
juichen van vreugde. De woestijn tooit zich met de luister van de
Libanon, met de schoonheid van de Karmel en de Saron. Men
aanschouwt de luister van de HEER, de schoonheid van onze God.
Geef kracht aan trillende handen, maak knikkende knieën sterk. Zeg
tegen het moedeloze volk: ‘Wees sterk en vrees niet, want jullie God
komt met zijn wraak. Gods vergelding zal komen, hijzelf zal jullie
bevrijden.’ Dan worden blinden de ogen geopend, de oren van doven
worden ontsloten.
Verlamden zullen springen als herten, de mond van stommen zal
jubelen: waterstromen zullen de woestijn splijten, beken de dorre
vlakte doorsnijden. Het verzengde land wordt een waterplas, dorstige
grond wordt waterrijk gebied; waar eenmaal jakhalzen huisden,
maakt dor gras plaats voor riet en biezen. Daar zal een gebaande weg
lopen, ‘Heilige weg’ genaamd, geen onreine zal die betreden.
Over die weg zullen zij gaan, maar dwazen zijn er niet te vinden.
Geen leeuw of roofdier zal daar komen, geen enkel wild dier dwaalt er
rond, ze blijven er allemaal weg, alleen zij die verlost zijn zullen daar
gaan. Wie door de HEER bevrijd zijn, keren terug. Jubelend komen zij
naar Sion, gekroond met eeuwige vreugde. Gejuich en vreugde
trekken de stad binnen, gejammer en verdriet vluchten eruit weg.
We zingen Lied 636: 1 en 3

3. Liefde is licht, uit Hem geboren
die zelf de bron van liefde is;
Hij heeft zijn kind aan ons verloren,
Pasen schrijft zijn geschiedenis.
Laat dan uw ziel in zonlicht dopen;
weg boze dromen – wees gerust!
Boven mij gaat de hemel open:
Gods liefde die ons wakker kust.
Vierde lezing: Ongedachte toekomst omwille van Gods naam
Ezechiël 36: 22 – 28
22
Zeg daarom tegen het volk van Israël: “Dit zegt God, de HEER: Ik
zal ingrijpen, volk van Israël – niet omwille van jou, maar omwille van
mijn heilige naam, die je hebt ontwijd bij de volken waar je gekomen
bent! 23 Ik zal mijn grote naam, die door jullie bij die volken is ontwijd,
weer aanzien verschaffen. Die volken zullen beseffen dat ik de HEER
ben – spreekt God, de HEER. Ik zal ze laten zien dat ik heilig ben; 24 ik
leid jullie weg bij die volken, ik breng jullie bijeen uit die landen en
laat je naar je eigen land terugkeren. 25 Ik zal zuiver water over jullie
uitgieten om jullie te reinigen van alles wat onrein is, van al jullie
afgoden. 26 Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, ik
zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart
voor in de plaats geven. 27 Ik zal jullie mijn geest geven en zorgen dat
jullie volgens mijn wetten leven en mijn regels in acht nemen. 28 Jullie

zullen in het land wonen dat ik aan je voorouders gegeven heb, jullie
zullen mijn volk zijn en ik zal jullie God zijn.
We zingen Lied 608: 1 en 3

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.
Gebeden
Vanouds staat in de Paasnacht het Licht centraal. Het licht dat op
Vrijdag tijdens het lezen van het lijdensverhaal werd gedoofd. In de
nacht breekt het Licht van de Eeuwige door in onze harten, in de
wereld, bij de mensen en wordt de stilte van de dood doorbroken. Het
Licht wint het van het donker, het Leven van de dood.
De Paaskaars wordt binnen gebracht.
Ondertussen zingen we een aantal maal: Als alles duister is

Als

alles

duister

is,

ontsteek

dan het

Lichtend vuur dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer

dooft.

Als

alles

duister is, ontsteek dan het

lichtend vuur dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.
Het antependium en de stola worden gewisseld.
De tafelkaarsen worden aangestoken, licht in de kerk gaat weer aan.
De voorganger gaat bij de paaskaars staan, en spreekt uit:
Eeuwige God, Schepper van hemel en aarde,
Gij hebt het licht dat door U is geschapen
bestemd om vooruit te wijzen naar U
naar uw lichtende waarheid
naar uw liefde en uw goedheid.
Gij hebt tot de duisternis gesproken
en er was licht.
In de vuurzuil zijt Gij uw volk voorgegaan
Door duisternis en woestijn.
Wij loven U, omdat Christus in heerlijkheid verrezen is
en het licht van zijn opstanding over ons is opgegaan.
Allen: Amen
Dit is de nacht dat wij ons leven grondvesten in de Heer met wie wij
tot leven worden gewekt.
Schriftlezing: Kolossenzen 2: 6, 7 en 12
6
Volg de weg van Christus Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaard
hebt. 7Blijf in hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof
dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid. 12Toen u gedoopt
werd bent u immers met hem begraven, en met hem bent u ook tot
leven gewekt, omdat u gelooft in de kracht van God die hem uit de
dood heeft opgewekt.
DOOPGEDACHTENIS
Toelichting op thuis meedoen met de doopgedachtenis

We zingen Lied 686: 1 en 2

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.
We gaan staan
Voorganger leest bij het doopvont Romeinen 6: 3 – 5, 8 – 11
Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in
zijn dood? We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om,
zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt,
een nieuw leven te leiden. Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook
delen in zijn opstanding. […] Wanneer wij met Christus zijn
gestorven, geloven we dat we ook met hem zullen leven, omdat we

weten dat hij, die uit de dood is opgewekt, niet meer sterft. De dood
heeft geen macht meer over hem. Hij is gestorven om een einde te
maken aan de zonde, voor eens en altijd; en nu hij leeft, leeft hij voor
God. Zo moet u ook uzelf zien: dood voor de zonde, maar in Christus
Jezus levend voor God.
Kiezen voor God en tegen het kwaad verzetten en geloofsbelijdenis
Wilt u de HEER uw God dienen en naar zijn stem alleen horen?
Allen: Ja, dat wil ik.
Wilt u zich verzetten tegen alle machten die als goden over ons willen
heersen?
Allen: Ja, dat wil ik.
Wilt u ieder slavenjuk afwerpen en leven in de vrijheid van Gods
kinderen?
Allen: Ja, dat wil ik.
Schaamt u dan niet de Christus te belijden, want het evangelie is een
kracht Gods tot behoud van ieder die gelooft en antwoordt in
gemeenschap met de kerk van alle eeuwen.
We lezen de geloofsbelijdenis
De voorganger zal namens ons allen het doopwater in het doopvont
gieten, als teken van de doopgedachtenis deze avond.
Thuis mag de doopkaars, of een extra kaars als symbool van de doop
aan.
Openbaring 21: 5-6
5
Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak ik nieuw!’ – Ik hoorde zeggen:
‘Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.’ –
6
Toen zei hij tegen mij: ‘Het is voltrokken! Ik ben de alfa en de
omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft geef ik vrij te drinken
uit de bron met water dat leven geeft.
We gaan weer zitten
Dankgebed gevolgd door stil gebed en afgesloten met gezamenlijk
gebeden ONZE VADER

Overgang naar de Paasmorgen
Voorganger: Nog enkele uren, en wereldwijd zal het Paasevangelie
gelezen worden. Kondigt het jubelend aan!
We gaan staan
We lezen Johannes 20:1-10
Opstanding
201Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was,
kwam Maria uit Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen van de
opening van het graf was weggehaald. 2Ze liep snel terug naar Simon
Petrus en de andere leerling, van wie Jezus veel hield, en zei: ‘Ze
hebben de Heer uit het graf weggehaald en we weten niet waar ze
hem nu neergelegd hebben.’ 3Petrus en de andere leerling gingen op
weg naar het graf. 4Ze liepen beiden snel, maar de andere leerling
rende vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. 5Hij
boog zich voorover en zag de linnen doeken liggen, maar hij ging niet
naar binnen. 6Even later kwam Simon Petrus en hij ging het graf wel
in. Ook hij zag de linnen doeken, 7en hij zag dat de doek die Jezus’
gezicht bedekt had niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold
op een andere plek. 8Toen ging ook de andere leerling, die het eerst
bij het graf gekomen was, het graf in. Hij zag het en geloofde. 9Want
ze hadden uit de Schrift nog niet begrepen dat hij uit de dood moest
opstaan. 10De leerlingen gingen terug naar huis.
Voorganger:
Allen:
Voorganger:
Allen:

De Heer is waarlijk opgestaan!
De Heer is waarlijk opgestaan!
Lof zij U, Christus,
in eeuwigheid.

We zingen Lied 634: 1 en 2

2. Licht moge stralen in de duisternis,
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in uw warme licht,
wil uw woord ons geven dat hier vrede sticht.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, u zij alle eer.
ZENDING en ZEGEN
Vg

:

Allen:
Vg :
Allen:
Vg:
Allen:

Laten wij opstaan en gaan door deze nacht
op weg naar het licht van de morgen.
Wij gaan met de verhalen van hoop.
Laten wij opstaan en verder gaan, als gezegende mensen.
Wij willen anderen tot zegen zijn.
De Heer zegene u en Hij behoede U
De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.
De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.
Amen.

Voorganger: Gezegend Paasfeest aan u en voor jou.
Allen:
Gezegend Paasfeest.

Wij wensen u en jou een gezegend Paasfeest toe!

