Stille Week
2019

om een nieuw begin
Wilhelminakerk
te Dordrecht

Welkom
Tijdens deze laatste dagen van de Veertigdagentijd, de Stille Week,
leven we met elkaar toe naar het Paasfeest. Stap voor stap gedenken
we, als een innerlijke weg, het leven en sterven van Jezus, en de betekenis daarvan voor onze wereld en ons bestaan.
We sluiten aan bij de oude en rijke traditie om vanuit de Schriften
Gods grote beloften op het spoor te komen. Wat waardevol dat u, dat
jij mee op weg gaat. We hopen dat alle reisgenoten, zeker ook de
gasten, zich daarbij welkom voelen.
De afbeeldingen in dit boekje zijn van de hand van Otto Dicke (1918 –
1984). Tot en met 26 mei a.s. is in het Dordrechts Museum een
expositie met tekeningen van deze Dordtenaar. Hierin ontbreken
tekeningen die Dicke maakte bij Bijbelverhalen. In dit liturgieboekje
plaatsen we er enkele, afkomstig uit de bundel ‘Hij is opgewekt’.

Witte donderdag

liturgische kleur: wit

In de dienst van Witte Donderdag gaan onze gedachten naar de
instelling van het Avondmaal: Jezus geeft zichzelf uit handen om ons
trouw te blijven. Deze dienstbaarheid van Jezus komt tot uitdrukking in
de Schriftlezing van de voetwassing. Als gemeente vieren we onze
verbondenheid met deze Heer in het Heilig Avondmaal. Maar ook is dit
de nacht van de overlevering in de zin van het verraad: Jezus
overgeleverd in de hand van gewelddadige mensen.
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DIENST VAN DE VOORBEREIDING
staande bereiden we ons in stilte voor waarna we zingen:
Psalm 67: 1 en 3
Drempelgebed
vg: Eeuwige, onze God: wij die U nooit hebben gezien
gem: ZIE ONS HIER STAAN
vg: Wij die van U hebben gehoord
gem: HOOR GIJ ONS AAN
vg: Uw naam is dat Gij mensen helpt
gem: WEES ONZE HULP
vg: En dat Gij alles hebt gemaakt
gem: MAAK ALLES NIEUW
vg: En dat Gij ons bij name kent
gem: LEER ONS U KENNEN
vg: Die bron van leven wordt genoemd
gem: DOE ONS WEER LEVEN
vg: Die hebt gezegd: Ik zal er zijn
gem: WEES HIER AANWEZIG.
(gemeente gaat zitten)
Kyriëgebed, na ‘zo bidden wij’ zingen we steeds een volgend couplet
van Gezang 558 (couplet 1, 2 en 4)
Glorialied: Gezang 146c: 1 en 5
DIENST VAN HET WOORD
Gebed voor de Witte Donderdag
Eerste Schriftlezing: Exodus 3: 7-14
Lied hierbij: ‘Gij hebt met groot geduld’
(t. T. Naastepad, w: Gez. 152)
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Gij hebt met groot geduld
Uw heerlijkheid onthuld,
o Heer, het vuur ontstoken,
door Mozes, uw profeet,
die bronnen opendeed,
uw naam ons toegesproken.

Wij waren zonder gids
in weer en wildernis,
maar Gij hebt ons gewezen
met vaste sterke hand
het onbedreigde land;
wij hebben niets te vrezen.

Tweede Schriftlezing: Johannes 13: 1-15
Lied hierbij: ‘De voetwassing’ (Gezang 569)
Overdenking
Lied in antwoord: Gezang 388: 4 en 5
Liturgische bloemschikking
DIENST VAN HET DELEN
Inzameling van de gaven
Gebeden
Schriftlezing: 1 Korinthiërs 11: 23-26
We vormen een kring
Tafelgebed
vg: Wij danken U,
dat Gij een God van mensen zijt,
dat Gij U niet geschaamd hebt
onze God genoemd te worden,
dat Gij ons kent bij onze naam,
dat Gij de wereld in uw handen houdt.
Want daarom hebt Gij ons geschapen
en daartoe ons geroepen in dit leven,
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dat wij met U verbonden zouden zijn,
uw mensenvolk op deze aarde.
Gezegend zijt Gij,
de schepper van al wat bestaat,
Gezegend zijt Gij die ons de ruimte hebt gegeven en tijd van leven,
gezegend zijt Gij om het licht van onze ogen
en om de lucht die wij ademen.
U danken wij voor heel de schepping,
voor alle werken van uw handen,
voor alles wat Gij gedaan hebt in ons midden door Jezus Messias.
Daarom met alle levenden
en met allen die ons in geloof zijn voorgegaan,
huldigen wij uw naam,
en aanbidden U met de woorden:
Zingen: ‘Alle dingen in mijn leven’

Vg: Wij danken U, heilige Vader, Heer onze God,
omwille van Jezus Messias, uw geliefde zoon,
die Gij geroepen en gezonden hebt
om ons te dienen en te verlichten,
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om aan de armen uw koninkrijk te brengen,
om aan gevangenen verlossing te melden,
om voor ons allen en voorgoed
het evenbeeld te zijn en de gestalte
van uw mildheid en uw trouw.
Wij danken U voor deze onvergetelijke mens
die alles heeft volbracht wat menselijk is,
ons leven, onze dood –
en zich met hart en ziel gegeven heeft aan deze wereld.
Want in de nacht waarin hij werd overgeleverd,
heeft hij het brood in zijn handen genomen.
Hij heeft zijn ogen opgeslagen
naar U, God, zijn almachtige Vader,
hij heeft U dank gezegd, het brood gebroken
en het aan zijn vrienden uitgedeeld
met de woorden: Dit is mijn lichaam voor u,
doet dit tot mijn gedachtenis.
Daarom breek ik dit brood,
en deel het met wie naast mij is,
vriend of vreemde, mijn naaste,
daarom drink ik uit deze beker
samen met ieder die tot zijn gedachtenis drinken wil:
hij leve in ons, hij moge leven
in onze liefde – uit onze dood en verlorenheid
moge hij opstaan en tot ons spreken.
Zingen: Gezang 576a: 4 en 5
Vg: Hij doe zijn aangezicht over ons lichten
hij schenke ons zijn vrede.
Allen: ALS WIJ DAN ETEN VAN DIT BROOD
EN DRINKEN UIT DEZE BEKER,
VERKONDIGEN WIJ ZIJN DOOD TOTDAT HIJ KOMT.
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Vg: Wij smeken U, zend over ons uw heilige Geest
en geef aan deze aarde, die ons dierbaar is,
een nieuw gezicht.
Laat er toch vrede zijn
overal waar mensen wonen,
de vrede die Gij ons hebt toegezegd,
die machtiger is dan alle geweld,
uw vrede als een band,
een nieuw verbond tussen ons allen,
de levenskracht van Jezus Messias,
hier in ons midden.
Dan zal uw naam geheiligd zijn,
Heer onze God, door hem en met hem en in hem
overal op aarde en in uw gemeente
dit uur en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.
We bidden samen het ‘Onze Vader’
Groet van vrede: wensen we elkaar vrede van Christus toe.
Delen van brood en wijn
Dankgebed

We gaan weer zitten
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OVERGANG NAAR GOEDE VRIJDAG
Er wordt verder gezongen met minimale begeleiding
Vg: Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de
Olijfberg. Jezus ging met zijn leerlingen naar een plek die Getsemane
heet en zei tegen hen: ‘Blijven jullie hier zitten, ik ga daar verderop
bidden.’ Hij liep nog wat verder, ging voorover liggen en bad: ‘Vader,
als het mogelijk is, laat dan deze beker aan mij voorbijgaan. Maar: niet
zoals ik wil, maar zoals u wilt’.
Zingen: Gezang 180: 1 en 2 (Lb ’73)
terwijl de bekers, de kan en de schalen met brood worden wegdragen.
Getsemane, die nacht moest eenmaal komen.
De Heiland heeft bewust die weg genomen.
Hij laat zijn doel niet los, wijkt niet terzijde,
aanvaardt het lijden.
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.
Vg: ‘Toen keerde hij terug naar de drie leerlingen en vond hen in slaap.
‘Ach, konden jullie nog geen uur met mij waken?’ vroeg hij aan Petrus’.
Zingen: Gezang 180: 3 en 4 (Lb ’73)
terwijl de kaarsen die op tafel staan worden wegdragen.
Wie heeft gewaakt van die het naaste stonden?
Hij heeft hen driemaal slapende gevonden.
hij ging terug en heeft alleen geleden,
eenzaam gebeden:
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Laat Vader, deze beker Mij voorbijgaan;
waar zijn de enge͜ len die Mij kunnen bijstaan?
Maar, zo Ik niet dit lijden mag ontvlieden,
uw wil geschiede.
Vg: En Jezus zei: ‘zie het beslissende uur is gekomen. De Mensenzoon
wordt uitgeleverd aan zondige mensen’
Zingen: Gezang 180: vers 5, 6 en 7 (Lb ’73)
terwijl de witte lakens van tafel en de witte loper worden wegdragen.
Altijd zal Jezus weer in doodsstrijd wezen,
tot aan het eind der wereld moet Hij vrezen,
zijn eigen jongeren in slaap te ontdekken.
Wat zou hen wekken?
In angst en tranen werd zijn strijd gestreden.
Toen kon Hij toebereid naar voren treden.
De duisternis kon, wat zij mocht verzinnen,
Hem niet verwinnen.
Hier staan wij, Heer, een afgeweken schare
wij die zo zorgeloos, zo ontrouw waren.
Verander ons en reinig onze harten,
o man van smarten!
Zegen, die we beantwoorden met een gezongen ‘Amen’.
De lichten worden gedempt. We verlaten de kerk in stilte.
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Goede Vrijdag

geen liturgische kleur

Op deze avond gedenken we de kruisdood van onze Heer Jezus
Christus. Daarom is de liturgie voor deze avond sober.
Bij binnenkomst is het stil in de kerk. De gemeente blijft zitten.
DIENST VAN DE VOORBEREIDING
De dienstdoende ambtsdragers komen binnen
De gemeente staat op.
De ouderling geeft de predikant een hand.
Groet
vg. De HEER zij met u.
G. DE HEER ZAL U BEWAREN.
De gemeente gaat zitten.
Gebed op Goede Vrijdag
DIENST VAN HET WOORD
Eerste Schriftlezing: Jesaja 53: 3 – 9
Lied hierbij: “Mijn ogen zijn gevestigd” (Gezang 25a)
Tweede Schriftlezing: Mattheüs 26 : 30 – 27: 66
Dit lijdensevangelie in de weergave van Mattheüs wordt met veel
stemmen gelezen: E= Evangelist, C= Christus, P= Petrus, J= Judas,
T= Pilatus, B= Andere stemmen en A= Allen
E: Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de
Olijfberg. Onderweg zei Jezus tegen hen:
C: ‘Jullie zullen mij deze nacht allemaal afvallen, want er staat
geschreven: “Ik zal de herder doden, en de schapen van zijn kudde
zullen uiteengedreven worden.” Maar nadat ik uit de dood ben
opgewekt, zal ik jullie voorgaan naar Galilea.’
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E: Petrus zei daarop tegen hem:
P: ‘Misschien zal iedereen u afvallen, ik nooit!’
C: ‘Ik verzeker je: deze nacht zul je, nog voor de haan gekraaid heeft,
mij driemaal verloochenen.’
P: ‘Al zou ik met u moeten sterven, verloochenen zal ik u nooit.’
E: Alle andere leerlingen vielen hem daarin bij.
Vervolgens ging Jezus met zijn leerlingen naar een plek die Getsemane
genoemd werd. Hij zei:
C: ‘Blijven jullie hier zitten, ik ga daar bidden.’
E: Hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeüs met zich mee. Toen
hij zich bedroefd en angstig voelde worden, zei hij tegen hen:
C: ‘Ik voel me dodelijk bedroefd; blijf hier met mij waken.’
E: Hij liep nog een stukje verder, knielde toen en bad diep
voorovergebogen:
C: ‘Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbijgaan!
Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt.’
E: Hij liep terug naar de leerlingen en zag dat ze lagen te slapen. Hij zei
tegen Petrus:

C: ‘Konden jullie niet eens één uur met mij waken? Blijf wakker en bid
dat jullie niet in beproeving komen; de geest is wel gewillig, maar het
lichaam is zwak.’
E: Voor de tweede maal liep hij van hen weg en bad:
C: ‘Vader, als het niet mogelijk is dat deze beker aan mij voorbijgaat
zonder dat ik eruit drink, laat het dan gebeuren zoals u het wilt.’
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E: Toen hij terugkwam, zag hij dat ze weer sliepen, want ze waren door
vermoeidheid overmand. Hij liet hen achter, liep opnieuw wat verder
en bad voor de derde maal, met dezelfde woorden als daarvoor.
Daarna voegde hij zich weer bij de leerlingen en zei:
C: ‘Liggen jullie daar nog steeds te slapen en te rusten? En dat terwijl
het ogenblik nabij is waarop de Mensenzoon wordt uitgeleverd aan
zondaars. Sta op, laten we gaan; kijk, hij die mij uitlevert, is al vlakbij.’
Muziek: ‘Gerne will ich mich bequemen’ uit de Mattheüspassion van
J.S. Bach, door Ada Okkerse (op altviool) en Hans Okkerse (orgel)
E: Nog voor hij uitgesproken was, kwam Judas eraan, een van de
twaalf, in gezelschap van een grote, met zwaarden en knuppels
bewapende bende, die door de hogepriesters en de oudsten van het
volk was gestuurd. Met hen had zijn verrader een teken afgesproken.
J: ‘Degene die ik kus, die is het, die moet je gevangennemen.’
E: Hij liep recht op Jezus af, zei:
J: ‘Gegroet, rabbi!’
E: en kuste hem. Jezus zei tegen hem:
C: ‘Vriend, ben je daarvoor gekomen?’
E: Daarop kwam de bende naderbij, ze grepen Jezus vast en namen
hem gevangen. Nu greep een van Jezus’ metgezellen naar zijn zwaard.
Hij trok het, haalde uit en sloeg de dienaar van de hogepriester een
oor af. Daarop zei Jezus tegen hem:
C: ‘Steek je zwaard terug op zijn plaats. Want wie naar het zwaard
grijpt, zal door het zwaard omkomen. Weet je niet dat ik mijn Vader
maar te hulp hoef te roepen en dat hij mij dan onmiddellijk meer dan
twaalf legioenen engelen ter beschikking zou stellen? Maar hoe
zouden dan de Schriften in vervulling gaan, waar staat dat het zo moet
gebeuren?’
E: Toen zei Jezus tegen de omstanders:
C: ‘Met zwaarden en knuppels bent u uitgetrokken om mij te
arresteren, alsof ik een misdadiger ben! Dagelijks was ik in de tempel
om onderricht te geven, en toen hebt u me niet gevangengenomen.
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Maar dit alles gebeurt opdat de geschriften van de profeten in
vervulling gaan.’
E: Daarop lieten alle leerlingen hem in de steek en vluchtten weg.
Zij die Jezus gevangengenomen hadden, leidden hem voor aan Kajafas,
de hogepriester bij wie de schriftgeleerden en de oudsten
bijeengekomen waren. Petrus volgde hem op een afstand tot op de
binnenplaats van het paleis van de hogepriester; daar ging hij tussen
de knechten zitten om te zien hoe het zou aflopen. De hogepriesters
en het hele Sanhedrin probeerden een valse getuigenverklaring tegen
Jezus te laten afleggen op grond waarvan ze hem ter dood zouden
kunnen veroordelen, maar ze vonden er geen, hoewel zich vele valse
getuigen meldden. Ten slotte meldden er zich twee die zeiden:
B: ‘Die man heeft gezegd: “Ik kan de tempel van God afbreken en in
drie dagen weer opbouwen.”’
E: De hogepriester stond op en vroeg hem:
B: ‘Waarom antwoordt u niet? U hoort toch wat deze getuigen
zeggen?’
E: Maar Jezus bleef zwijgen. De hogepriester zei:
B: ‘Ik bezweer u bij de levende God, zeg ons of u de messias bent, de
Zoon van God.’
C: ‘U zegt het. Maar ik zeg tegen u allen hier: vanaf nu zult u de
Mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van de Machtige en hem
zien komen op de wolken van de hemel.’
E: Hierop scheurde de hogepriester zijn kleren en hij riep uit:
B: ‘Hij heeft God gelasterd! Waarvoor hebben we nog getuigen nodig?
Nu hebt u met eigen oren gehoord hoe hij God lastert. Wat denkt u?’
A: ‘Hij is schuldig en verdient de doodstraf!’
E: Daarop spuwden ze hem in het gezicht en sloegen hem. Anderen
stompten hem en zeiden:
A: ‘Profeteer dan maar eens voor ons, messias, wie is het die je
geslagen heeft?’
Zingen: Gezang 944: 1 en 2
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E: Petrus zat buiten, op de binnenplaats. Er kwam een dienstmeisje
naar hem toe, dat zei:
B: ‘Jij hoorde ook bij die Jezus uit Galilea!’

E: Maar hij ontkende dat met klem, zodat allen het konden horen:
P: ‘Ik weet niet waar je het over hebt.’
E: Toen hij wilde weggaan naar het poortgebouw, zag een ander
meisje hem. Ze zei tegen de omstanders:
B: ‘Die man hoorde bij Jezus van Nazaret!’
E: En opnieuw ontkende hij en zwoer:
P: ‘Echt, ik ken de man niet!’
E: Even later kwamen de omstanders naar Petrus toe, ze zeiden:
B: ‘Jij bent wel degelijk een van hen, trouwens, je accent verraadt je.’
E: Daarop begon hij te vloeken en hij bezwoer hun:
P: ‘Ik ken die man niet!’
E: En meteen kraaide er een haan. Toen herinnerde Petrus zich wat
Jezus gezegd had:
C: ‘Voordat er een haan gekraaid heeft, zul je mij driemaal
verloochenen.’
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E: Hij ging naar buiten en huilde bitter.
De volgende ochtend vroeg namen alle hogepriesters met de oudsten
van het volk het besluit Jezus ter dood te brengen. Nadat ze hem
geboeid hadden, leidden ze hem weg en leverden hem over aan
Pilatus, de prefect. Toen Judas, die hem had uitgeleverd, zag dat Jezus
ter dood veroordeeld was, kreeg hij berouw. Hij bracht de dertig
zilverstukken naar de hogepriesters en oudsten terug en zei:
J: ‘Ik heb een zonde begaan door een onschuldige uit te leveren.’
E: Maar zij zeiden:
B: ‘Wat gaat ons dat aan? Zie dat zelf maar op te lossen!’
E: Toen smeet hij de zilverstukken de tempel in, vluchtte weg en
verhing zich. De hogepriesters verzamelden de zilverstukken en zeiden
tegen elkaar: ‘We mogen ze niet bij de tempelschat voegen, aangezien
het bloedgeld is.’ Na ampel beraad kochten ze er de akker van de
pottenbakker mee, die dan als begraafplaats voor vreemdelingen kon
dienen. Daarom heet die akker tot op de dag van vandaag de
Bloedakker. Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet
Jeremia: ‘En ze verzamelden de dertig zilverstukken, het bedrag
waarop hij geschat was en dat ze hadden bepaald met de zonen van
Israël, en ze betaalden er de akker van de pottenbakker mee, zoals de
Heer mij had opgedragen.’
Lied: “Ik sta voor u in leegte en gemis” (Gezang 942: 1 en 2)
E: Toen Jezus voor de prefect stond, stelde deze hem de vraag:
T: ‘Bent u de koning van de Joden?’
C: ‘U zegt het.’
E: Maar op de beschuldigingen die de hogepriesters en oudsten tegen
hem inbrachten, antwoordde hij niet één keer. Daarop zei Pilatus
tegen hem:
T: ‘Hoort u niet wat deze getuigen allemaal tegen u inbrengen?’
E: Hij gaf op geen enkele beschuldiging enig weerwoord, wat de
prefect zeer verwonderde.
Nu had de prefect de gewoonte om op elk pesachfeest één gevangene
vrij te laten, en die door het volk te laten kiezen. Er zat toen een
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beruchte gevangene vast, die Jezus Barabbas genoemd werd. En dus
vroeg Pilatus hun, toen ze daar waren samengestroomd:
T: ‘Wie wilt u dat ik vrijlaat, Jezus Barabbas of Jezus die de messias
wordt genoemd?’
E: Hij wist namelijk dat ze hem uit afgunst hadden uitgeleverd.
Terwijl hij op de rechterstoel zat, werd hem een boodschap van zijn
vrouw gebracht:
B: ‘Laat je niet in met die rechtvaardige! Om hem heb ik namelijk
vannacht in een droom veel moeten doorstaan.’

E: Ondertussen haalden de hogepriesters en de oudsten het volk over:
ze moesten om Barabbas vragen, en Jezus laten doden. Weer nam de
prefect het woord en hij vroeg opnieuw:
T: ‘Wie van de twee wilt u dat ik vrijlaat?’
Allen: ‘Barabbas!’
T: ‘Wat moet ik dan doen met Jezus die de messias wordt genoemd?’
A: ‘Aan het kruis met hem!’
T: ‘Wat heeft hij dan misdaan?’
E: Maar ze schreeuwden alleen maar harder:
A: ‘Aan het kruis met hem!’
E: Toen Pilatus inzag dat zijn tussenkomst nergens toe leidde, dat het
er integendeel naar uit zag dat men in opstand zou komen, liet hij
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water brengen, waste ten overstaan van de menigte zijn handen en
zei:
T: ‘Ik ben onschuldig aan de dood van deze man. Zie het zelf maar op
te lossen.’
A: ‘Laat zijn bloed óns dan maar worden aangerekend, en onze
kinderen!’
E: Daarop liet Pilatus Barabbas vrij, maar Jezus leverde hij uit om
gekruisigd te worden, nadat hij hem eerst nog had laten geselen.
De soldaten van de prefect namen Jezus mee naar het pretorium en
verzamelden de hele cohort om hem heen. Ze kleedden hem uit en
deden hem een scharlakenrode mantel om, ze vlochten een kroon van
doorntakken en zetten die op zijn hoofd. Ze gaven hem een rietstok in
zijn rechterhand en vielen voor hem op de knieën. Spottend zeiden ze:
A: ‘Gegroet, koning van de Joden,’
E: en ze spuwden op hem, pakten hem de rietstok weer af en sloegen
hem tegen het hoofd. Nadat ze hem zo hadden bespot, trokken ze
hem de mantel uit, deden hem zijn kleren weer aan en leidden hem
weg om hem te kruisigen.
Lied: “O hoofd vol bloed en wonden”

wijs: Gezang 576a

O hoofd vol bloed en wonden,
bedekt met smaad en hoon,
o hoofd zo wreed geschonden,
uw kroon een doornenkroon.
O Heer ik ga verloren
om wat ik heb gedaan,
als Gij mij niet wilt horen.
Zie mij in liefde aan.
E: Bij het verlaten van het pretorium troffen ze een man uit Cyrene die
Simon heette, en hem dwongen ze het kruis te dragen. Zo kwamen ze
bij de plek die Golgota genoemd werd, wat ‘schedelplaats’ betekent.
Ze gaven Jezus met gal vermengde wijn, maar toen hij die geproefd
had, weigerde hij ervan te drinken. Nadat ze hem gekruisigd hadden,
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verdeelden ze zijn kleren onder elkaar door erom te dobbelen, en ze
bleven daar zitten om hem te bewaken. Boven zijn hoofd bevestigden
ze de aanklacht, die luidde:
A: ‘Dit is Jezus, de koning van de Joden’.
E: Daarna werden er naast hem twee misdadigers gekruisigd, de een
rechts van hem, de ander links. De voorbijgangers keken
hoofdschuddend toe en dreven de spot met hem:
A: ‘Jij was toch de man die de tempel kon afbreken en in drie dagen
weer opbouwen? Als je de Zoon van God bent, red jezelf dan maar en
kom van dat kruis af!’
E: Ook de hogepriesters, de schriftgeleerden en de oudsten maakten
zulke spottende opmerkingen:
B: ‘Anderen heeft hij gered, maar zichzelf redden kan hij niet. Hij is
toch koning van Israël, laat hij dan nu van het kruis afkomen, dan
zullen we in hem geloven. Hij heeft zijn vertrouwen in God gesteld, laat
die hem nu dan redden, als hij hem tenminste goedgezind is. Hij heeft
immers gezegd: “Ik ben de Zoon van God.”’
E: Precies zo beschimpten hem de misdadigers die samen met hem
gekruisigd waren.
Zingen: Gezang 181: 1 en 4 (Lb ’73)
Noem de overtreding mij, die Gij begaan hebt,
het kwaad, gekruiste Heer, dat Gij gedaan hebt,
waaraan uw volk U schuldig heeft bevonden,
noem mij uw zonden.
Hoe vreemd, dat voor de schapen zijner weide
de herder zelf ter slachtbank zich liet leiden,
de heer zich voor de schulden zijner knechten
aan 't kruis liet hechten.
E: Rond het middaguur viel er duisternis over het hele land, die drie
uur aanhield. Aan het einde daarvan, in het negende uur, gaf Jezus een
schreeuw en riep luid:
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C: ‘Eli, Eli, lema sabachtani?’
E: Dat wil zeggen:
C: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?’
E: Toen de omstanders dat hoorden, zeiden enkelen van hen:
B: ‘Hij roept om Elia!’
E: Meteen kwam er uit hun midden iemand toegesneld die een spons
pakte en in zure wijn doopte. Hij stak de spons op een stok en
probeerde hem te laten drinken. De anderen zeiden:
B: ‘Niet doen, laten we eens kijken of Elia hem komt redden.’
E: Nog eens schreeuwde Jezus het uit, toen gaf hij de geest.
Het licht van de Paaskaars wordt gedoofd.
We zijn stil.
Na het moment van stilte
zingen we: Gezang 590: 1 en 2

E: Op dat moment scheurde in de tempel het voorhangsel van boven
tot onder in tweeën, en de aarde beefde en de rotsen spleten. De
graven werden geopend en de lichamen van veel gestorven heiligen
werden tot leven gewekt; na Jezus’ opstanding kwamen ze uit de
graven, gingen de heilige stad binnen en maakten zich bekend aan een
groot aantal mensen. Toen de centurio en degenen die met hem Jezus
bewaakten de aardbeving voelden en merkten wat er gebeurde,
werden ze door een hevige angst overvallen en zeiden:
B: ‘Hij was werkelijk Gods Zoon.’
E: Vele vrouwen, die Jezus vanuit Galilea gevolgd waren om voor hem
te zorgen, stonden van een afstand toe te kijken. Onder hen bevonden
zich Maria uit Magdala, Maria de moeder van Jakobus en Josef, en de
moeder van de zonen van Zebedeüs.
Toen de avond gevallen was, arriveerde er een rijke man die uit
Arimatea afkomstig was. Hij heette Josef en was ook een leerling van
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Jezus geworden. Hij meldde zich bij Pilatus en vroeg hem om het
lichaam van Jezus. Hierop gaf Pilatus bevel het aan hem af te staan.
Josef nam het lichaam mee, wikkelde het in zuiver linnen en legde het
in het nieuwe rotsgraf dat hij voor zichzelf had laten uithouwen. Toen
rolde hij een grote steen voor de ingang van het graf en vertrok. Maria
uit Magdala en de andere Maria bleven achter, ze waren tegenover het
graf gaan zitten.
De volgende dag, dus na de voorbereidingsdag, gingen de
hogepriesters en de farizeeën samen naar Pilatus. Ze zeiden tegen
hem:
B: ‘Heer, het schoot ons te binnen dat die bedrieger, toen hij nog
leefde, gezegd heeft: “Na drie dagen zal ik uit de dood opstaan.” Geeft
u alstublieft bevel om het graf tot de derde dag te bewaken, anders
komen zijn leerlingen hem heimelijk weghalen en zullen ze tegen het
volk zeggen: “Hij is opgestaan uit de dood,” en die laatste leugen zal
nog erger zijn dan de eerste.’
T: ‘U kunt bewaking krijgen. Ga nu en regel het zo goed als u kunt.’
E: Ze gingen erheen en beveiligden het graf door het te verzegelen en
er bewakers voor te zetten.
Zingen: “O nacht zo lang”

(wijs: Psalm 110)

O nacht zo lang, gij langste aller nachten,
is God vergeten wat Hij heeft beloofd zijn wij verbannen, weg uit zijn gedachten,
het allerlaatste vonkje hoop gedoofd?
Maak deze nacht, de langste aller nachten,
licht als de dag, die lachend leven vindt
en leg ons lot terug in Gods gedachten,
Gij licht, die nacht en nevel overwint.
De voorbeden
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DE KRUISMEDITATIE
Het beklag Gods
Terwijl wij nu zo het lijden van de Heer gedenken, willen wij ook
luisteren naar ‘het beklag Gods’. Dit is een liturgische tekst, onder meer
gebaseerd op gedeelten uit het boek Micha, waarin God vertelt van zijn
trouw en zijn mensen vraagt wat hun antwoord daarop is. Wanneer wij
horen hoe Gods vragen ons bestaan aan het licht brengen, kunnen wij
niet anders dan vragen om zijn ontferming.
Telkens als klinkt: Waarom laat u dit toe? antwoorden we allen met:
HEILIGE GOD, HEILIG EN MACHTIG,
HEILIG EN BARMHARTIG,
ONTFERM U OVER ONS.
Het Beklag wordt afgesloten met het lied ‘Gij ziet en hoort’
wijs: Gezang 348
Gij ziet en hoort / wat onze mond wil spreken,
het is een staamlend, ontoereikend teken,
een zwak en machtloos mensenwoord.
In stil ontzag / zijn wij voor U getreden.
Wend dan uw oor naar onze smeekgebeden,
waak met uw ogen nacht en dag!
Blijf toch nabij / zelfs waar we u ontvluchten.
Hoor de benauwdheid in ons diepste zuchten.
In uw vergeving wonen wij.
Onze Vader
Samen bidden we hardop het gebed dat Jezus ons geleerd heeft.
Zegen:
Vg: De vrede van God, die alle verstand te boven gaat, beware uw
harten en zinnen in Christus Jezus.
Gem: Amen
We verlaten de kerk in stilte
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Stille Zaterdag

liturgische kleur: van ‘geen kleur’ naar ‘wit’

We beginnen de dienst in het donker.
We zitten in stilte bij elkaar en wachten op het licht.

Waken in het donker
Ter overdenking:

VOOR WIE DE HEMEL NIET MEER ZIEN
zijn handen gebonden,
zijn zachtheid geslagen,
zijn vriendschap geschonden wie heeft hem gedragen?
Voor wie de hemel niet meer zien
is hij gestorven.
22

Zittend zingen we: Psalm 31: 1 en 6
Op U vertrouw ik, Heer der Heren,
Gij die mijn sterkte zijt.
Om uw gerechtigheid
wil nimmer mij de rug toekeren.
Betoon mij uw nabijheid
en stel mij in de vrijheid.

Ik wil mij, Heer, in U verblijden,
die hulp bood in de dag
dat ik geen uitkomst zag,
die steeds mij uit de engte leidde;
dan mocht met lichte schreden
ik in de ruimte treden.

Kyriëgebed, telkens na ‘zo bidden wij’
zingen we Gezang 833, Neem mij aan…
Neem mij aan zoals ik ben,
wek in mij wie ik zal zijn,
druk uw zegel op mijn hart
en leef in mij.
De lof van het licht
Stilte
Intocht: een diaken draagt de Paaskaars de donkere kerk
binnen, ook de kan met het doopwater wordt binnengebracht.
De gemeente gaat staan, het licht wordt aanstonds gedeeld.
Diaken: Christus, het Licht van de wereld!
Gem: HEER, WIJ DANKEN U
Diaken: Christus, het Licht van de wereld!
Gem: HEER, WIJ DANKEN U
Diaken: Christus, het Licht van de wereld!
Gem: LOF ZIJ U CHRISTUS!
Onder het zingen van Gezang 600 (op wijs van gezang 801) wordt het
licht doorgegeven.
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Licht, ontloken aan het donker,
Licht, gebroken uit de steen,
Licht, waarachtig levensteken,
werp uw waarheid om ons heen!

Licht, geschapen, uitgesproken,
Licht, dat straalt van Gods gelaat,
licht uit Licht, uit God geboren,
groet ons als de dageraad!

Licht, aan liefde aangestoken,
Licht, dat door het donker brandt,
Licht, jij lieve lentebode,
zet de nacht in vuur en vlam!

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

Licht, straal hier in onze ogen,
Licht, breek uit in duizendvoud,
Licht, kom ons met stralen tooien,
ga ons voor van hand tot hand!
Als het licht verspreid is bidt de diaken:
Laat dan het licht, Heer onze God,
dat U in ons midden hebt ontstoken,
laat het licht, waaraan wij ons koesteren,
van nu af aan in ons nooit meer doven.
Bewaar ons leven in Uw licht. Amen.
Vg: Laten hemel en aarde zingen van Gods bevrijding en laten wij ons
daarbij voegen, zingend: Gezang 304
Zing van de Vader die in den beginne
de mensen schiep, de dieren en de dingen:
hemel en aarde wil zijn naam bezingen:
houd Hem in ere!
Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen,
bron van geluk voor wie Hem wil geloven:
luister naar Hem het woord van alzo hoge:
houd Hem in ere!
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Zing van de Geest, de adem van het leven,
duurzame kracht die mensen wordt gegeven.
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen:
houd Hem in ere!
DE DIENST VAN HET WOORD
Hoor de Schriftlezingen waarin tot uitdrukking komt hoe God zijn
mensen steeds weer oproept om Hem te zoeken. Hij die het licht
geroepen heeft, Zijn Naam is onze bevrijding.
Een kind vraagt: ‘Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere
nachten?’
Vg: Dit is de nacht waarin we gedenken dat God het licht dat leven
doet, tevoorschijn riep.
Schriftlezing: Genesis 1: 1 - 5
1In het begin schiep God de hemel en de aarde. 2De aarde was nog
woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest
zweefde over het water.
3God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht. 4God zag dat het
licht goed was, en hij scheidde het licht van de duisternis; 5het licht
noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en
het werd morgen. De eerste dag.
Zingen: Gezang 513: 1 en 2
1.God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.

2. God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.

Een kind vraagt: “Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere
nachten?”
Vg: Dit is de nacht waarin we gedenken dat God werkt aan bevrijding.
Hij maakt zichtbaar waar Zijn licht te vinden is.
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Schriftlezing: Exodus 10: 21-24
21De

HEER zei tegen Mozes: ‘Strek je arm uit naar de hemel, dan komt
er duisternis over Egypte, een duisternis zo dicht dat ze tastbaar
is.’ 22Mozes strekte zijn arm uit naar de hemel, en toen was heel
Egypte in diepe duisternis gehuld, drie dagen lang. 23Drie dagen lang
konden de mensen elkaar niet zien en kon niemand een stap
verzetten. Maar waar de Israëlieten woonden was het licht.
24Toen ontbood de farao Mozes en zei: ‘Ga de HEER dan maar
vereren. Jullie kinderen mogen mee, maar jullie schapen, geiten en
runderen moeten jullie hier laten.’
Zingen: Gezang 801: 3 en 5
Door de nacht leidt ons ten leven
licht dat weerlicht overal,
dat ons blinkend zal omgeven,
als ons God ontvangen zal.

Met één lied uit duizend monden
gaan wij zingend door de nacht,
door één Geest tesaam verbonden,
naar de kust waar God ons wacht.

Een kind vraagt: ”Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere
nachten?”
Vg: Dit is de nacht waarin we gedenken dat wij, gekomen uit zoveel
volken, bij God mogen horen.
Schriftlezing: Handelingen 8: 26 – 31 en 34 - 39
26Een

engel van de Heer zei tegen Filippus: ‘Ga tegen de middag naar
de verlaten weg van Jeruzalem naar Gaza.’ 27Filippus deed wat hem
gezegd werd en ging naar die weg toe. Daar kwam hij een Ethiopiër
tegen, een eunuch, een hoge ambtenaar van de kandake, de koningin
van Ethiopië, die belast was met het beheer van haar schatkist. Hij was
in Jeruzalem geweest om daar God te aanbidden 28en zat nu op de
terugweg in zijn reiswagen de profeet Jesaja te lezen. 29De Geest zei
tegen Filippus: ‘Ga naar die man daar in de wagen.’ 30Filippus haastte
zich naar hem toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen, waarop hij
vroeg: ‘Begrijpt u ook wat u leest?’ 31De Ethiopiër antwoordde: ‘Hoe
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zou dat kunnen als niemand mij uitleg geeft?’ Hij nodigde Filippus uit
om in te stappen en bij hem te komen zitten. (…)
34De eunuch vroeg aan Filippus: ‘Kunt u me zeggen over wie de profeet
het heeft? Over zichzelf of over een ander?’ 35Daarop begon Filippus
met hem te spreken over het evangelie van Jezus, waarbij hij deze
schrifttekst als uitgangspunt nam.36Onderweg kwamen ze bij een
plaats waar water was, en de eunuch zei: ‘Kijk, water! Waarom zou ik
niet gedoopt kunnen worden?’ 38Hij liet de wagen stilhouden en
beiden liepen het water in, zowel Filippus als de eunuch, waarna
Filippus hem doopte. 39Toen ze uit het water kwamen, greep de Geest
van de Heer Filippus en nam hem mee, en de eunuch zag hem niet
meer, maar vervolgde zijn weg vol vreugde.
Lied hierbij: Pleunie de Lint en Lianne van der Wel zingen ‘Onderweg’
1.Onderweg werd ik gehoord
toen ik voorlas uit mijn leven
-heeft er iemand mee geschreven?Wie heeft toen gehoor gegeven,
mijn verlangen aangeboord?

2.Gaandeweg was ik verdwaald
bleef ik reizen om te zoeken
kocht ik godgeleerde boeken
maar wie deed mij uit de doeken
hoe mijn hopen werd vertaald?

3.Onverwacht trof mij een mens
die mij zomaar aangesproken
-zat ik daar niet weggedoken?mij met koorts heeft aangestoken,
aangedaan deel ik mijn wens.

4.Plotseling valt alles stil
rijtuig, reisverhaal en vragen
dan begint het mij te dagen:
er is iets dat mij kan dragen,
iemand die mij spreken wil.

5. Nu ik op de heenreis ben,
badend in Gods reisverhalen,
help ik mee die te vertalen;
schatbewaarder vele malen,
sinds ik mijn bestemming ken.

27

Paasevangelie: Colossenzen 2: 6, 7 en 12
Volg de weg van Christus Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaard hebt.
Blijf in hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u
geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid. […]
Toen 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.
VIERING VAN DE DOOP
We vormen een kring rondom de vont
Het doopwater wordt uitgeschonken in de vont door een diaken.
Presentatie
Al enkele malen is bekend gemaakt dat Johannes Jan Hendrik
Sint Nicolaas belijdenis wil afleggen van zijn geloof en gevraagd heeft
om gedoopt te worden.
Jos, we staan hier als een kring van mensen om je heen en zijn met
vreugde getuige van jouw verlangen. Gods weg met jou, jouw weg met
God komt vandaag uit bij de vragen die al in de vroege kerk gesteld
werden bij de keuze voor een leven in navolging van Jezus Christus.
Vg: Wil je de Eeuwige, je God, dienen en alleen naar Zijn stem
luisteren?
Jos: Ja, dat wil ik.
Vg: Wil je je verzetten tegen machten die doen alsof zij een god zijn en
alles over ons te zeggen hebben?
Jos: Ja, dat wil ik
Vg: Wil je alle eisen afwerpen waaronder je gebukt gaat en leven in de
vrijheid van Gods kinderen?
Jos: Ja, dat wil ik.
Vg: Schaam je dan niet de Christus te belijden, want het Evangelie is
een kracht van God tot behoud van ieder die gelooft.
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Bediening van de doop
aan Johannes Jan Hendrik Sint Nicolaas
aansluitend zingen we: Gezang 657: 1
Zolang wij ademhalen / schept Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen / waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven / tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven / geeft stem aan onze dank.
Doopkaars
vg: Jos, Christus heeft jou geroepen tot zijn wonderbaar licht. Moge dit
licht jou verder leiden.
We zingen: Psalm 56: 4
Geloften heb ik toegezegd, mijn God,
U die van aanstoot hebt verlost mijn voet,
laat mij nu voor de redding van de dood
lofoffers U betalen.
Geprezen zijt Gij, Heer, die telkenmale
de zon van uw gelaat voor mij deed stralen,
dat ik mag wandelen en ademhalen
in 't licht dat leven doet!
Doopboek
De naam van Jos wordt door een vriend, Peter van Dalen, geschreven
in het doopboek van de Wilhelminakerk.
Schriftlezing: Romeinen 6: 3 en 4 (BGT)
Jullie weten wat de doop betekent. De doop laat zien dat we bij Jezus
Christus horen. Door onze doop zijn we eigenlijk samen met hem
gestorven en begraven. En door onze doop leven wij nu als nieuwe
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mensen. Want Christus leeft! Onze machtige Vader heeft hem laten
opstaan uit de dood.
Zingen: Gezang 350: 4 en 5
Wij staan geschreven in zijn hand,
Hij voert ons naar 't Beloofde Land.
Als kinderen gaan wij zingend voort.
De Vader is het die ons hoort.

Met Noach en zijn regenboog,
Mozes die uit Egypte toog
en Jona uit het hart der zee,
bidt heel uw kerk aanbiddend mee.

Vg: Met Jezus mogen wij opstaan tot een nieuw leven voor God
Laten we dan nu opnieuw ons geloof belijden waardoor wij ons keren
naar Christus, de gekruisigde en verrezen Heer. Daarom vraag ik jullie:
Wil je de Eeuwige, je God, dienen en alleen naar Zijn stem luisteren?
Allen: JA DAT WIL IK
Vg: Wil je je verzetten tegen machten die doen alsof zij een god zijn en
alles over ons te zeggen hebben?
Allen: JA DAT WIL IK
Vg: Wil je alle eisen afwerpen waaronder je gebukt gaat en leven in de
vrijheid van Gods kinderen?
Allen: JA DAT WIL IK
Weet je uitgenodigd om naar voren te komen en je doop te beamen.
Bij de vont noemt elk zijn of haar doopnaam en ontvangt van de
voorganger een kruisteken, getekend met water op het voorhoofd.
Vg: Sterk en dapper mogen we de weg van Christus gaan. Bewaar door
de Heilige Geest het goede dat je is toevertrouwd.
Allen gaan weer zitten
Gebeden, die we besluiten met stil gebed en een gezamenlijk gebeden
‘Onze Vader’
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Lied tot besluit: Gezang 642: 1, 3 en 5
Ik zeg het allen, dat Hij leeft,
dat Hij is opgestaan,
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft
waar wij ook staan of gaan.
Nu schijnt ons deze wereld pas
der mensen vaderland:
een leven dat verborgen was
ontvangen we uit zijn hand.

De donkere weg die Hij betrad
komt uit in ’t hemelrijk,
en wie Hem volgen op dat pad,
worden aan Hem gelijk.

Op weg zending en zegen, beantwoord met een gezongen ‘Amen’.
Het licht wordt verdeeld om mee te nemen de wereld in.
Onder het zingen van Gezang 624 gaan we op weg. Zingend verlaten
we de kerk.
Christus, onze Heer, verrees, halleluja!
He͜ilige dag na angst en vrees, halleluja!
Die verhoogd werd aan het kruis, halleluja,
bracht ons in Gods vrijheid thuis, halleluja!
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!
Maar zijn lijden en zijn strijd, halleluja,
heeft verzoening ons bereid, halleluja!
Nu is Hij der hemelen Heer, halleluja!
Enge͜ len jub
͜ elen Hem ter eer, halleluja!
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Een gezegend Paasfeest gewenst

