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Witte Donderdag – 14 april 2022 

Het is stil in de kerk 

De klok luidt 

Welkom 

Drempel “Zuivere vlam”  (3x )  , Lied  458B  

 

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 
   ERBARM U OVER AL WAT LEEFT 
  v:    Wij groeten elkaar  

a:   IN DE NAAM VAN DE VADER, DE ZOON 
  EN DE HEILIGE GEEST. AMEN 
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Aria , Goldberg Variaties , J.S. Bach 
 
Psalm 67 , gezongen en gelezen 

  “God, Wees ons genadig en zegen ons,  

   laat het licht van uw gelaat over ons schijnen” 

  - cantorij antifoon    

  - lezen Psalm 67 , hertaling Huub Oosterhuis 

  -  cantorij antifoon 

  -  gemeente zingen Psalm 67: 1 en 3 

  - cantorij antifoon 
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67:3  De aarde heeft de vrucht gegeven, 

die door de hemel werd verwekt, 

en uit haar schoot ontspruit nieuw leven 

waar God zijn hand houdt uitgestrekt. 

God is ons genegen, / onze God geeft zegen, 

Hij die alles geeft, 

Hij zal zijn geprezen, / Hem zal alles vrezen 

wat op aarde leeft. 

 

Lezen Lucas 22: 1-27 

 

Zingen Lied 569: gemeente 1, cantorij 2, gemeente 3 

 
569:2   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. 
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569:3  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. 

Avondmaal in de kring 

            

 

     Dankzegging 

 

     Onze Vader 

               

  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, 
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  maar verlos ons van de boze. 

   Want van U is het koninkrijk 

   en de kracht 

  en de heerlijkheid 

  in eeuwigheid, Amen 

Vredesgroet    -  
 

Zegenbede over de matzes  

     En Hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood,   
     deelde het uit en zei: ‘Dit is mijn lichaam, dat voor jullie gegeven  
    wordt. Doe dit, telkens opnieuw, om Mij te gedenken’ 
 
De matzes wordt gedeeld  - we zingen “Ubi caritas” , lied 568 A 

Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. 
 
Zegenbede over de druivensap  
 
     Hij nam een beker en zei: ‘Neem deze beker en geef hem aan  
     elkaar door. 18Want Ik zeg jullie: vanaf nu zal Ik niet meer drinken   
     van de vrucht van de wijnstok tot het koninkrijk van God gekomen  
     is. Deze beker, die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe  
     verbond, dat door mijn bloed gesloten wordt’ 
 
De druivensap wordt gedeeld   

Zingen: Dona nobis pacem 
 
Zingen “Ga met ons mee op onze wegen” 
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2. Schenk ons een woord als wij U roepen.  
Wees ons een licht op onze weg,  
wil ons niet eindeloos beproeven.  
Toon dat het waar is wat Gij zegt. 
 
3. Ga voor ons uit in nacht en duister.  
Wek in ons hoop voor elke dag.  
Maak U niet waar in macht en luister  
maar in een mens die op ons wacht. 
 
4. Schenk ons het brood om van te leven.  
Toon ons de Mens die op U bouwt  
en onze kracht wordt tot vergeven:  
Naam die ons duurzaam gaande houdt. 

 
 
Lezen Lucas 22: 39-62 
 
 
Zingen: “Mensen zijn een maat te groot”  (Herman Verbeek) 
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 2. Mensen zijn een maat te groot, 
durven wel maar maken niet, 
maken wel maar weten niet, 
weten wel maar geven niet. 
 
3. Mensen zijn een maat te groot, 
geven wel maar horen niet, 
horen wel maar spreken niet, 
spreken wel maar minnen niet. 
 
4. Mens ik ben een maat te groot, 
wil jou minnen min jou niet. 
Vrees dat ik dat jij bezeert, 
vrees dat jij dat ik verlies. 
 
5. Mens, maak mij een maat te klein, 
groot in acht en stil te zijn, 
sterk in waar en goed te zijn. 

              Mens maak mij een maat van jou. 
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Piëta - “Erbarme dich”  
             
 

                           
 

 
Erbarme dich, mein Gott, um meiner Zähren willen. 
Schaue hier, Herz und Auge weint vor dir bitterlich. 
 

Erbarm u, mijn God, omwille van mijn tranen. 
Zie toch  hoe hart en ogen bitter om U huilen 

 

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 
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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. 
 
       

 
 
 
 
 
 
 
Aria , Goldberg Variaties , J.S. Bach 
 
     het witte kleed van de kansel wordt door koster weggenomen 
     broodschalen en bekers door diakenen 
     ook de kaarsen van de tafel 
     de lichten worden gedeeltelijk gedoofd 
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Zingen Lied 571 

 
 

571:2  
Waarom blijft niet het laatste lied 
in onze harten hangen? 
De lofzang klonk, maar is verstomd. 
De dood houdt ons omvangen. 
 

571:3   
Een beker vol van vreugdewijn 
heeft Hij met ons gedronken. 
Een bittere kelk vol eenzaamheid 
hebben wij Hem geschonken. 

571:4   
In stille nacht heeft Hij volbracht 
de doortocht voor ons leven. 
De nieuwe morgen van Gods trouw 
heeft Hij aan ons gegeven. 

571:5   
Tot aan het einde van de tijd 
zal ik zijn wachtwoord horen: 
Waak dan en bid! Zo blijft Hij mij, 
en ik Hem toebehoren. 

 
Stilte 
 
 
                      we verlaten in stilte de kerk 
  



12 
 
 
Goede Vrijdag – 15 april 2022 

Het is stil in de kerk 

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 
 ERBARM U OVER AL WAT LEEFT 
    
Lied : “Zuivere vlam” , 3x ,  lied 458B 

 

Psalm 22 ,gezongen en gelezen 
 

“Gij o Here, o weest niet ver van mij 
 mijn kracht, haast u om hulp, kom mij te hulp 
 wees niet ver van mij, kom mij haastig te hulp” 
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  - cantorij antifoon  
  - lezen Psalm 22 , Huub Oosterhuis 
  -  cantorij antifoon 
  -  gemeente zingen Psalm 22 : 1, 4 en 10 
  - cantorij antifoon 
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22:4 
Gij die mijn ogen 't levenslicht ontsloot, 
mij hebt geroepen uit de moederschoot, 
mij aan mijn moeders borst een rustplaats bood, 
voor kwaad beveiligd, 
Gij hebt mij U ten eigendom geheiligd. 
Gij, die alleen mijn God zijt en mijn Vader, 
blijf mij niet ver, want nu het onheil nadert 
helpt mij niet een. 
 
22:10 
Want geenszins achtte mij de Heer gering, 
die lag vernederd in vernedering. 
Hij heeft mijn leven aan vernietiging 
niet prijsgegeven! 
Hij heeft zijn aanschijn over mij verheven 
en op mijn woord, dat met geween en klagen 
oprees tot Hem om zijne hulp te vragen, 
heeft Hij gehoord! 
 
Zingen Lied 263 
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263:2 
Wees Gij mijn wijsheid, de rust in mijn hart, 
bevrijding van wat mij ontstelt en verwart, 
de hoop die mij grond geeft als alles verdwijnt, 
het duister me aangrijpt, de zon niet meer schijnt. 
 
263:3 
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. 
 
Het sterven van Jezus 
    - het Lucasevangelie  , de kruiswegstaties van Philip Hans Franses  
       en lied 587 – 
 
Lucas 22: 63-71 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

cantorij 
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 
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Lucas 23: 1-16   
 
 
 
 
 
 
 
     
  
  

  gemeente 
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. 

cantorij 

3. Hemelse koning, door God uitgekozen, 

waarom staat U terecht als rechteloze? 

U hebt geen schuld, de waarheid is geschonden. 

U draagt mijn zonden. 

 

 
Lucas 23: 18-43  
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  gemeente 
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. 

 

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. 

 
 

                         
 
 
Lucas 23: 44-46 
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De paaskaars wordt gedoofd 
 
Stilte 
 
Lucas 23: 47-56 
  

  cantorij 
 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. 

 

gemeente 

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. 

 

             

 

Stilte 

 

cantorij “Jesu ohne Missetat” - Koraal uit de Markus Passion van 

J.S.Bach 
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Jesu ohne Missetat,im Garten vorhanden,  

da man dich gebunden hat fest mit harten Banden.  

Wenn uns will der böse Feind mit der Sünde binden,  

so laß uns, O Menschenfreund, dadurch Lösung finden.  

 

Jezus, zonder misdaad in de hof aanwezig, 

waar ze u in harde boeien hebben geslagen. 

Als de boze vijand ons in de boeien van de zonde wil slaan, 

laat ons dan, o mensenvriend, daardoor verlossing vinden. 

 

                    
 

Pieta – “Onder uw barmhartigheid” 
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              Op het einde van de dag 

  bij het vallen van de avond  

  en het donker van de nacht 

  draagt dit gezang de zorgen die leven in ieders hart 

  op aan de bescherming en barmhartigheid  

  van Maria, de Moeder Gods 

 

Lied : “Laten wij dan nu begraven” , 1 en 2 cantorij, 3 allen 

 
1. 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. 
 
2. 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 
 

 

            

 

Stilte 
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                                                we verlaten in stilte de kerk 
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Paaswake - 16 april 2022 
 
In stilte komen we de schaars verlichte kerk binnen 
  
 
Welkom aan het Licht 
 
Zingen ( 3x -  1e keer cantorij, 2e en 3e keer : allen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Binnenbrengen van de Paaskaars -  we gaan staan. 

Zingen: lied 594 
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   d:   Licht van Christus! 
   a:   Licht van Christus!  
   d:   Lof zij Christus ! 
   a:   Lof zij Christus ! 

 
We geven het licht door en zingen daarbij 
 
  Licht dat terug komt 
  hoop die niet sterven wil 
  vrede die bij ons blijft 
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Zingen Lied 633 

 
633:2 
De glorie van de dageraad 
verleent een hof zijn pracht, 
geweken is het rouwgewaad, 
de smartelijke nacht. 
 

633:3 
Nu ons een licht is opgegaan, 
gewenteld onze steen, 
komen wij oog in oog te staan, 
niet langer dood-alleen. 

633:4 
O teken dat zijn handpalm siert, 
zijn hartstreek en zijn voet, 
zijn onmacht heeft gezegevierd, 
de onschuld van zijn bloed. 

633:5 
De liefde toont zijn aangezicht, 
een zonnelied breekt aan, 
vandaag zien wij het levenslicht, 
de Heer is opgestaan. 

 
“Er zal liefde zijn en licht” , vier lezingen 
   
     - met licht is het begonnen  Genesis 1 
     - licht van de vrijheid  Exodus 12 
     - licht van de liefde   1 Korintiers 13 
     - licht van leven    Lucas 24: 1-12 
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Zingen:  “Het licht verdrijft de duisternis, halleluja” (melodie OLB 400) 

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.    
  
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 
 
 
 

Piëta 
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Gebeden 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Avondmaal 
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Lied 287: 5, 1,2 en 3   

 
287:1  Rond het licht dat leven doet 

groeten wij elkaar met vrede; 

wie in voor- of tegenspoed 

zegen zoekt, mag binnentreden, – 

bij de Heer zijn wij hier thuis, 

kind aan huis. 

287:2  Rond het boek van zijn verbond 
noemen wij elkaar bij name, 
roepen wij met hart en mond 
levenswoorden: ja en amen – 
als de kerk van liefde leest 
is het feest! 
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287:3  Rond het water van de doop 

komt de Rode Zee ter sprake; 
droogvoets, tussen nood en dood 
volgen wij een brandend baken: 
in het nachtelijke uur 
vlamt een vuur. 

 
 Dankzegging 
 
 Tafellied van Willem Vogel  
 
    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. 
 

  Gezegend zijt Gij, Heer onze God, 

   en gezegend de kring rond de tafel, 

  geef ons de ware aandacht voor elkaar 

  en voed ons met Uw brood 

 Onze Vader 
    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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Vredesgroet  

 
   
Brood en beker 
 
 
we zingen daarbij  “Ubi caritas”  en “Dona nobis pacem” 
 
Zingen Lied 287: 4 en 5 
287:4 

Rond de tafel, in de kring, 
staat ons land, de oogst voor ogen, – 
neem en eet, drink en gedenk, 
proef hoe zoet: Gods mededogen, 
die ons schenkt in de woestijn 
brood en wijn. 

 

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. 
 
 
Zingen Lied 601, cantorij 1, gemeente 2 en 3 



30 

 
 

601:2 
Licht, van mijn stad de stedehouder, 
aanhoudend licht dat overwint. 
Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 
of ergens al de wereld daagt 
waar mensen waardig leven mogen 
en elk zijn naam in vrede draagt. 
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601:3 
Alles zal zwichten en verwaaien 
wat op het licht niet is geijkt. 
Taal zal alleen verwoesting zaaien 
en van ons doen geen daad beklijft. 
Veelstemmig licht, om aan te horen 
zolang ons hart nog slagen geeft. 
Liefste der mensen, eerstgeboren, 
licht, laatste woord van Hem die leeft. 

 
Zegen 
 
  Wij mogen gaan in vrede , met licht en liefde 
  wij mogen gaan de weg van het donker naar het licht 
  van de nacht naar de dag 
  Wij mogen gaan met de zegen van de Levende 
  in de Naam van de Vader, de Zoon en d Heilige Geest. 
  AMEN  (gezongen)  
  
 
Bij het verlaten van de kerk ontvang je – als je wilt- met water een 

kruisje op je voorhoofd ;  daarbij wordt gezegd: “ Dat de liefde van 

God en de liefde van mensen jou levend maakt. AMEN”      

          


