
 
Paasvieringen Stille Week 

    
 

“ L I C H T     D A T    A A N B L I J F T ” 

 
 

“Raphael and Tobias” , Michael O’Brien 

met dank aan 

Muziek “Met hart en ziel”,  Vocaal Theologen Ensemble o.l.v. Hanna Rijken 

Muziek “Als de graankorrel sterft” , tekst Marijke de Bruijne , koor van Pepergasthuiskerk 

de boeken van Nico ter Linden over Tobit 

én  

organisten, het groot wisselende gemengde Huissens zangkoor , beamer & techniek,  

kosters, Cunera Schaapveld van Tumulus, liturgische bloemschikking, ambtsdragers & dominee, 

lectores , de zondagse bloemengroet , liturgiebezorgers , wij samen : thuis en in de kerk  

 



 

 

2 
 

Witte Donderdag – 1 april  

Muziek  

De klok luidt 

Welkom 

Drempel “Houd mij in leven”  (3x) 

 

Begroeting: 
 
  v:   In deze  dagen 
   van dood en leven, loslaten en vasthouden 
   weten wij ons met elkaar verbonden 
    in de Naam van de levende God 
    bron van licht en liefde, bron van leven 
   a:  GOD, HOUD ONS  VAST IN UW LIEFDE 
    HOUD ONS VAST IN UW TROUW 
    HOUD ONS VAST IN UW VREDE 
  v:    Wij groeten elkaar  

a:   IN DE NAAM VAN DE VADER, DE ZOON 
  EN DE HEILIGE GEEST. AMEN 
  

“ De doden begraven – uit handen geven” 
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Lied 963 
 

Alleen de liefde kent jouw stem, 
heeft toegang tot jouw naam. 
En zij alleen bewaart de zin, 
geheim van jouw bestaan. 
Toen jij haar riep, droeg ze jou 
- haar armen om jou heen - 
geduldig, zorgzaam, sterk en trouw, 
door heel het leven heen. 
 
Alleen de liefde kent de weg 
en kleurt de toekomst licht. 
Zij tekent jou ten voeten uit, 
in vrede jouw gezicht. 
Nu zij jou roept, draagt ze jou 
daarheen waar het begon 
- haar armen veilig om jou heen - 
voorbij de horizon 
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Gij die hen toch van harte kent 
en zoveel om hen geeft, 
Gij die hen eigenhandig met 
een kleed van licht omgeeft, 
wij bidden U: neem hen op, 
voltooi wie zij mogen zijn. 
Voorgoed geborgen, thuis bij U, 
waar licht en liefde zijn. 
 

 
Lezen Tobit 2 
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Zingen Psalm 151 – de werken van barmhartigheid 

1. De werken van barmhartigheid, 
ze zijn voor eeuwig en altijd 
de stappen die ons leiden tot 
het helend koninkrijk van God. 
 
8. Wanneer het leven is volbracht, 
leg dan met eerbied en ontzag 
de doden in de aarde neer, 
als Gods beminden, tot Gods eer. 
 
9. Wij stellen tot in deze tijd 
tekenen van barmhartigheid 
opdat de wereld blijven merkt 
dat God door mensenhanden werkt 

 

Lezen Johannes 13: 1 - 20 

Lied 569 

Toen Jezus wist nu is gekomen 
het uur om door de nacht te gaan, 
heeft Hij een linnen doek genomen 
en water in een schaal gedaan. 
 
Hij gaf ons zwijgende een teken 
en kwam ons voet voor voet nabij, 
Hij deed het water van Zich spreken, 
het stort zich uit en reinigt mij. 
 
Zo is de Heer een knecht geworden. 
En tot de bodem toe gegaan 
om ons met ootmoed te omgorden, 
Hij doet ons Zijn geringheid aan. 
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Heer van mijn hart, U bent gekomen 
de nacht door naar Uw grote dag, 
ik heb in eenvoud aangenomen 
dat ik U daarin volgen mag. 

 

Wij gedenken de Maaltijd 

 

Lied 229 – “Gezegend zijt Gij eeuwige God” 

 

Gezegend Gij, Eeuwige God, 

Koning van hemel en aarde, 

die het brood uit de aarde doet groeien. 

  

Gezegend Gij, Eeuwige God, 

Koning van hemel en aarde, 

 die de vrucht van de wijnstok hebt geschapen. 

  

Gezegend Gij, Eeuwige God, 

die ons hebt opgedragen 

 het licht van uw liefde te ontsteken. 

 

Lied 989 

 

Gelukkig de armen van geest,  

want voor hen is het koninkrijk van de hemel.  

Gelukkig de treurenden,  

want zij zullen getroost worden.  

Gelukkig de zachtmoedigen,  

want zij zullen de aarde beërven.  

Gelukkig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid,  

want zij zullen verzadigd worden.  
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Gelukkig de barmhartigen,  

want zij zullen barmhartigheid ondervinden.  

Gelukkig die zuiver van hart zijn,  

want zij zullen God zien.  

Gelukkig de vredestichters,  

want zij zullen kinderen van God genoemd worden.  

Gelukkig die vervolgd worden om de gerechtigheid,  

want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 

 

Gebeden 

       

Onze Vader , gezongen (Lied 369 B) 
 

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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Zingen: “Blijf dicht bij mij” , (melodie Lied 247) 

  Blijf dicht bij mij, 't wordt donker om mij heen 

  zekerheid wankelt, laat mij niet alleen 

  het lijkt steeds meer of niemand mij meer ziet, 

  blijf nu heel dicht bij mij , verlaat me niet 

Blijf naast mij staan, mijn veiligheid verdween. 
nu alles wegvalt, waar kan ik nu heen 
help mij in ’t dragen van dit groot verdriet 
blijf heel dicht bij mij staan, verlaat mij niet. 
  
Geef mij je hand en blijf heel dicht bij mij. 
blijf bij mij waken, straks is het voorbij. 
Houd mij nu vast, jij die mijn zwakheid ziet, 
blijf nu heel dicht bij mij, verlaat mij niet. 

 

Stilte 
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Goede Vrijdag – 2 april 

Muziek  
 
Inleidende woorden 
    
  v:  Deze avond , Goede Vrijdag,  
   dood en leven, loslaten en vasthouden 
   weten wij ons met elkaar verbonden 
    in de Naam van de levende God 
    bron van licht en liefde, bron van leven 
   a:  GOD, HOUD ONS  VAST IN UW LIEFDE 
    HOUD ONS VAST IN UW TROUW 
    HOUD ONS VAST IN UW VREDE 
   AMEN 
 
Lied : “Houd mij in leven” , 3x 

 
 
Lied “ Blijf dicht bij mij” , melodie Lied 247 
 

Blijf dicht bij mij, 't wordt donker om mij heen 
zekerheid wankelt, laat mij niet alleen 
het lijkt steeds meer of niemand mij meer ziet, 
blijf nu heel dicht bij mij , verlaat me niet 
 
Blijf naast mij staan, mijn veiligheid verdween. 
nu alles wegvalt, waar kan ik nu heen 
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help mij in ’t dragen van dit groot verdriet 
blijf heel dicht bij mij staan, verlaat mij niet. 
  
Wanneer Uw licht mij voorgaat in de nacht, 
wanneer ik hoor dat U mij thuis verwacht. 
Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij, 
in dood en leven Heer, blijf dicht bij mij. 

 
 
Gebed uit nood : fragmenten uit Tobit 3   
 

                                                    

 

 

Lied “Wees Gij mijn toevlucht” , Lied 263 
 

'Wees Gij mijn toevlucht de komende nacht, 
de morgen die ik ondanks alles verwacht. 
Hoe kan ik gaan slapen, als Gij er niet zijt, 
die mij van het donker en wanhoop bevrijdt. 
 
Wees Gij mijn wijsheid, de rust in mijn hart, 
bevrijding van wat mijn ontstelt en verwart, 
de hoop die mij grond geeft als alles verdwijnt, 
het duister me aangrijpt, de zon niet meer schijnt. 
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Gij zelf moet meegaan, uw lichtend gelaat, 
een gids die mij voorgaat en nimmer verlaat. 
De dag loopt ten einde, de nacht is nabij, 
wees Gij nu mijn toekomst, het duister voorbij'. 

 
Psalm 22 - fragmenten 

Lied: Psalm 22: 1, 2 en 3 
 

Mijn God, Mijn God, waarom verlaat Gij mij 
en blijf zo ver, terwijl ik tot U schrei, 
en redt mij niet, maar gaat aan mij voor bij? 
Hoe blijft Gij zwijgen? 
Mijn God, ik doe tot U mijn kreten stijgen 
bij dag, bij nacht. Tot U slechts kan ik vluchten, 
maar krijg geen rust, geen antwoord op mijn zuchten 
in klacht op klacht. 
 
Nochtans, op U, o God die heilig zijt 
en troont op lofgezangen, U gewijd 
door Israël dat gij hebt uitgeleid, 
steunt ons vertrouwen, 
immers, de vaad'ren bleven op U bouwen, 
dat Gij hen naamt in heilige bescherming: 
Gij hebt, als zij riepen om ontferming, 
hen niet beschaamd. 
 
Maar ik, mijn God, lig machteloos terneer. 
Ik word vertrapt, ik heb geen leven meer. 
Meesmuilend gaan zij tegen mij tekeer, 
al die mij smaden. 
Zij raden mij, terwijl zij mij verraden: 
"Zoek het bij God, geef Hem uw leed te dragen, 
Hij zal u redden naar zijn welbehagen", 
zo klinkt hun spot. 
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Het sterven van Jezus - Johannesevangelie en lied 587 
 

1.Licht voor de wereld,  geeft U zich gevangen 

in deze nacht van duistere belangen? 

Ik zoek U, Heer, en vraag U: maak mijn oren 

heel om te horen 
 
 Johannes 18  - fragmenten 
  

2. Eén mens moet sterven om een volk te redden. 

Door uw gehoorzaam lijden kan ik verder, 

warm ik mij aan uw liefde die niet loochent. 

Open mijn ogen. 

 

3. Hemelse koning, door God uitgekozen, 

waarom staat U terecht als rechteloze? 

U hebt geen schuld, de waarheid is geschonden. 

U draagt mijn zonden. 

 

Johannes 19: 1 – 16 
 

4. Hier is God zelf, ontdaan van alle glorie, 

de mens die uit de hemel is geboren. 

Ik ben de gesel die Hem openhaalde, 

ik laat Hem vallen. 

 

Johannes 19: 16-27 
   

5. Jezus, gekruisigd – met ontzag en deernis 

zie ik uw zorg voor moeder en voor leerling, 

liefde is dorst naar vrede zonder einde, 

water dat wijn wordt. 

 



 

 

13 
 

Johannes 19: 28-30 
  
         de paaskaars wordt gedoofd 
 
  stilte 

 
 6. Zing met de psalm:  geen woord is er gebroken – 

de waarheid is gezien om te geloven. 

Daarom Heer Jezus, met de ooggetuige 

wil ik mij buigen. 

 

7. Rijke geschenken zou ik willen geven, 

eerbied en dank, de mirre van mijn leven. 

Eer aan de Heer, die dood en duister keerde, 

Licht voor de wereld. 

 

De doden begraven  
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Lied 961 
 

Niemand leeft voor zichzelf. 
Niemand sterft voor zichzelf. 
Wij leven en sterven voor God onze Heer,  
aan Hem behoren wij toe. 
  

Lied 962  “Hier ben ik” 
 

   'Wat ik gewild heb, 

wat ik gedaan heb, 

wat mij misdaan werd, 

wat ik misdaan heb, 

 

Wat ongezegd bleef, 

wat onverzoend bleef, 

wat niet gekend werd, 

wat ongebruikt bleef. 
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Al het beschamende, 

neem het van mij. 

En dat ik dit was 

en geen ander- 

 

dit overschot van 

stof en aarde: 

dit was mijn liefde: 

Hier ben ik.' 

 
Lied “Laten wij dan nu begraven” 
 
  Laten wij dan nu begraven wie zijn taak hier heeft gedaan, 
             toevertrouwen aan de aarde, met zijn woorden verdergaan. 
      Stof uit stof en as uit as. 
 
  Laten wij dan nu de tranen van verdriet en van gemis, 
  laten vallen op de aarde die ons wieg en woning is. 
  Stof uit stof en as uit as 
 
  Laten wij dan nu verzorgen wat er bleef van deze mens, 

  wetend dat zijn geest geborgen bij de Bron van alles is. 

  Stof uit stof en as uit as. 
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Gebeden , afgesloten met gezongen Onze Vader  

 

Lied 253  

De zon daalt in de zee. De duisternis valt in 

Ik loof de goede God. Hij geeft mij dag en nacht: 

mijn taak bij dag, mijn droom bij nacht. 

 

Laat dagen in de nacht, waar wanhoop heerst en dood, 

geloof en hoop op U: U hebt uw schepping lief, 

U hebt uw schepping innig lief. 

 

Kom, nacht en troost ons zacht. Kom God, genees ons hart. 

Kom leg uw hand op ons en heel zo elke wond. 

Heel, Vader, ook de diepste wond. 

 

 

 

Stilte 
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Paaswake -  zaterdag 3 april 

Muziek 

Inleidende woorden 
    
  v:  Vanavond waken wij in het donker 
   wachtend op een nieuwe morgen 
   de dood , het donker voorbij 
   licht en leven tegemoet 
   dat Jij bij ons wilt zijn God, deze nacht, 
   als bron van licht en liefde, bron van leven 
   a:  GOD, HOUD ONS  VAST IN UW LIEFDE 
    HOUD ONS VAST IN UW TROUW 
    HOUD ONS VAST IN UW VREDE 
   AMEN 
 

Lied : “Houd mij in leven” , 3x 

 
 
Lied “Hoe ik ook ben” ,  Lied 928 

Hoe ik ook ben 
in donker gehuld, 
nog wacht mij de morgen. 
 
Hoe ik ook ben 
verloren geraakt, 
nog draagt mij een engel. 
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Hoe ik ook ben 
geworden tot niets, 
nog ziet mij die Ene. 

 

“De reis vanTobias” – fragmenten uit het boek Tobit 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lied “Wie spreekt ons van de naam van God” – 
 een lied van Tobias & Henk Jongerius 
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“Blijven wachten en uitzien” – fragmenten uit Tobit 10 en 11 

Lied “Licht dat terugkomt” 

                  
 

Lezen Johannes 11: 9-13 , 21-27 en 32-44 

 

Lied “Als Gij er zijt, wees dan aanwezig” , Lied 948  

 

  Als Gij er zijt, wees dan aanwezig, 

  niet als een vuur dat ons verbrandt 

  - vuur is te heilig en te hevig – 

  geef ons de schaduw van uw hand 

 

  om in te schuilen, dat wij leven 

  al zijn wij dood, zo dood als as. 

  Laat ons er zijn, een eeuwig even, 

  Laat ons er zijn met U die was, 

 

die is, die komen zal ten laatste, 

ten eeuwigste. Kom niet te laat! 

Gij kunt U toch in ons verplaatsen? 

Kom dan, wij zijn ten einde raad. 
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“Maranatha” , Willem Barnard 

   

  Bij het vallen van de nacht, 

bij het falen van de kracht, 

met de duisternis rondom, 

roep ik: kom Heer Jezus, kom! 

 

 

Lezen Marcus 16: 1-8   

Licht van Christus – de nieuwe paaskaars wordt binnengedragen 

 

Lied “Wachters op de morgen” , Lied 594 

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 opgestaan! 
LICHT VAN CHRISTUS 

De paaskaars wordt op de standaard gezet  

 

Lied “Waar de mensen dwalen in het donker” , Lied 286 

Waar de mensen dwalen in het donker 

draai je om en zie het nieuwe licht 

Zie het licht dat God ons gaf in Jezus 

Zie de mens die ieder mens verlicht 

 

Refrein:  Want het licht is sterker dan het donker 

         en het daglicht overwint de nacht 
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         Zoek je weg niet langer in het duister 

         Keer je om en zie Gods nieuwe dag 

 

Waar de mensen lijden onder onrecht 

in een wereld die geen vrede vindt, 

heb vertrouwen, draag het kruis met blijdschap 

er is licht dat alles overwint. 

 

Steek een kaars aan tegen al het duister, 

als een teken in een bange tijd, 

dat ons leven niet in wanhoop eindigt 

dat de vrede sterker is dan strijd. 

We delen het licht 

Lied "Als alles duister is'  

 

         

Lied “ Het licht verdrijft de duisternis, halleluja”  

 

  Het licht verdrijft de duisternis, halleluja, 

  omdat Gods zoon verrezen is, halleluja. 

  Niet in het graf, maar opgestaan, halleluja, 

  nu breekt het nieuwe leven aan, halleluja. 

  Halleluja, halleluja, halleluja 
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O Heer, met Pasen opgestaan, halleluja,  
dank voor de weg door U gegaan, halleluja,  
Toon ons nu in het eeuwig Licht, halleluja,  
de luister van uw aangezicht, halleluja.  
Halleluja, halleluja, halleluja.    

Lied 287: 5 

 

  Rond het licht dat leven doet,  

  groeten wij elkaar met vrede. 

  Paaslicht straal ons tegemoet, 

  zegen wie Uw liefde delen - 

  licht dat dit geheim behoedt: 

  God is goed. 

 

Gebeden – afgesloten met gezongen Onze Vader 
 
 
Lied “Die chaos schiep tot mensenland” , Lied 322 
 
  Die chaos schiep tot mensenland 
  Die mensen riep tot zinsverband 
  Hij schreef ons tot bescherming 
  Zijn handvest van ontferming, 
  Hij schreef ons vrij, met eigen hand. 
  Schrift die mensenoorsprong schrijft, 
  Woord dat trouw blijft. 

 
Dat boek waarin geschreven staan 
Gezichten, zielen naam voor naam, 
Hun overslaande liefde, 
Hun overgaande liefde, 
Hun weeën die niet overgaan. 
Schrift die mensendagen schrijft, 
Licht dat aan blijft. 
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Zijn onvergankelijk testament 
Dat Hij ons in de dood nog kent. 
De dagen van ons leven 
Ten dode opgeschreven 
Ten eeuwig leven omgewend 
Schrift die mensentoekomst schrijft, 
Naam die trouw blijft. 

Zegen 

        v:  Licht dat aanblijft - 

  dat het Licht van Christus met jou mee mag gaan 

  wat hard is in jouw leven – dat het zacht mag worden 

  wat kil is – dat het weer warm mag worden 

  wat donker is – dat er licht mag zijn 

  waar de dood heerst – dat het leven mag ontwaken 

  dat wij mogen leven in het licht van Gods liefde 

 

  dat de liefde van God en de liefde van mensen  

         jou levend maakt 

 

       a:  Dat ons leven gezegend mag zijn 

  met het licht en leven van Christus  

  Amen 

 

Muziek 

 

 

 

 

 


