
Stille Week 2022
Alles komt goed!? 

De toekomst tegemoet!

Protestantse Gemeente Lekkerkerk
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De Stille of Goede Week in de Ichthuskerk
Het thema van Kerk in Actie in de Veertigdagentijd is: 'Alles komt goed!? De 
toekomst tegemoet!' Dat kan makkelijk klinken en is voor veel mensen op 
deze wereld moeilijk te geloven. Tegelijk zijn het woorden van hoop, want God
belooft ons een nieuwe wereld zonder pijn en verdriet. Hij vraagt ons daar nu 
al iets van te laten zien, zoals Jezus het ons heeft voorgedaan: door zieken te 
verzorgen, armen eten te geven en vluchtelingen onderdak te bieden. Door er 
voor elkaar te zijn, geven we de hoop van Pasen door, in het geloof dat alles 
goedkomt. De basis voor het kunnen dienen in deze wereld dichtbij en ver weg
is het voorbeeld dat Jezus Chistus ons heeft gegeven in woord en daad: “Wie 
van jullie de belangrijkste wil zijn, moet dienaar van de anderen zijn, en wie 
van jullie de eerste wil zijn, moet slaaf van de anderen zijn, want ook de 
Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en 
zijn leven te geven als losgeld voor velen.” (Marcus 10:43-45) 

In de Stille Week willen we door samen te vieren de tijd nemen voor rust, 
bezinning en inkeer. Midden in de drukte van ons leven. Drie dagen lang willen
we symbolisch de weg volgen die Jezus ging. Hij ging een zware weg en aan 
het eind van die weg gaf Hij de geest hangend aan een houten kruis. Tijdens 
deze drie dagen blijven we onze ogen richten op Pasen, omdat anders de weg
voor ons onmogelijk is om te gaan. We vieren op de derde dag de Opstanding 
van Jezus Christus. Pasen, betekent een nieuw leven en een nieuw begin, een
nieuwe toekomst. Drie dagen komen we samen rondom het Woord (en 
Sacrament) in stilte en gebed, in lied en overdenking.

De toekomst tegemoet

Op Witte Donderdag vieren en gedenken we de instelling van de Maaltijd van 
de Heer in een Heilig Avondmaalsviering. 
voorganger: ds. R. Maas; organist: Jan den Ouden

Met Goede Vrijdag gedenken we het lijden en sterven van de Heer;
voorganger: ds. R. Maas; orgel/piano: Richard den Ouden; fluit: Mariska Prins

Op Stille Zaterdag is er een Paaswake; 
voorganger: ds. R. Maas; organist: Mariet Verkuil; zang/gitaar: Sarah Berghuis

Wij wensen u goede en gezegende avonden en vieringen toe.
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Witte donderdag

Op Witte Donderdag vieren en gedenken we met de 'maaltijd van de Heer' de 
laatste maaltijd, die Jezus en zijn discipelen gebruikten. Op het moment dat 
deze maaltijd toen werd gehouden, werd de uittocht uit Egypte, de bevrijding 
uit de slavernij gevierd, het feest van de ongezuurde broden.

Bij de symbolische bloemschikking:

Paus Franciscus waste in 2019 de voeten van twaalf gevangenen in de buurt 
van Rome. ‘Zorg dat je broeders bent, niet in ambitie maar in dienstbaarheid’, 
gaf hij deze mannen mee. Met zijn krachtig voorbeeld diende hij de kerk om 
diezelfde houding aan te nemen.

VOORBEREIDING
Orgelspel

Welkom Het licht wordt ontstoken. De gemeente gaat staan.

Zingen Psalm 78: 1

1 Mijn volk, ik ga geheimen openleggen.

   Wend nu het oor tot wat ik u zal zeggen.

   Verborgenheden wil ik openbaren,

   een van oudsher ons doorgegeven mare,

   roemrijke daden door de Heer volbracht,

   zijn grote wonderen en zijn grote kracht.

Stil gebed, Bemoediging en Groet: 

Zingen Psalm 78: 2

2 Laat ons wat onze vaderen vertelden

   doorgeven en aan onze kinderen melden.

   't Getuigenis aan Israël geschonken,

   het heil dat van de hemel heeft geklonken,

   het is een licht dat ons ten leven leidt, -

   ons en alwie door ons wordt ingewijd.
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DIENST VAN HET WOORD

Gebed

OT lezing: Exodus 12: 14 – 20 (NBV)

14 Die dag moet voortaan een gedenkdag zijn, die je moet vieren als een feest

ter ere van de HEER. Dit voorschrift blijft voor altijd van kracht, alle komende 

generaties moeten die dag vieren. 15 Eet dan zeven dagen lang ongedesemd 

brood, en verwijder meteen op de eerste dag alle zuurdesem uit jullie huizen; 

wie op een van die zeven dagen iets eet dat zuurdesem bevat, moet uit de 

gemeenschap van Israël gestoten worden. 16 De eerste en zevende dag zijn 

heilige dagen die jullie samen moeten vieren. Die beide dagen mag er geen 

enkele bezigheid verricht worden, jullie mogen alleen het voedsel bereiden dat

ieder nodig heeft. 17 Dit voorschrift blijft voor altijd van kracht. Generatie na 

generatie moeten jullie het feest van het Ongedesemde brood vieren, omdat ik

jullie die dag, in groepen geordend, uit Egypte heb geleid. 18 Van de avond 

van de veertiende dag van de eerste maand tot de avond van de 

eenentwintigste dag van die maand moeten jullie ongedesemd brood eten. 19 

Gedurende die zeven dagen mag er geen zuurdesem in jullie huizen te vinden 

zijn; iedereen die iets eet dat zuurdesem bevat, moet uit de gemeenschap van 

Israël gestoten worden, of het nu een vreemdeling is of een geboren Israëliet. 

20 Eet niets dat met zuurdesem bereid is; eet uitsluitend ongedesemd brood, 

waar jullie ook wonen.”’

Zingen Psalm 116: 1, 3, 4

1 God heb ik lief, want die getrouwe Heer

   nam, toen ik riep, met toegenegen oren

   mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen

   en levenslang ben ik niet eenzaam meer.

3 Hij is goedgunstig in gerechtigheid,

   Hij wil zich altijd over ons ontfermen.

   Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen.

   Rust nu, mijn ziel, de Heer heeft u bevrijd.
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4 O God, mijn God, die van de dood mij redt,

   mijn tranen afwist! Voor het oog des Heren

   mag ik weer vrij in 's levens land verkeren,

   geen steen die stoot waar ik mijn voeten zet.

NT lezing: Hebreeën 10: 11 – 18 (BGT)
11 De Joodse priesters brengen elke dag dezelfde offers. Die offers kunnen de
zonden nooit wegnemen. 12 Maar Christus heeft één offer gebracht waarmee 
hij de zonden wel wegnam. Hij zit nu voor altijd aan de rechterkant van God. 
13 Daar wacht hij tot al zijn vijanden diep voor hem zullen buigen, aan het 
einde van de tijd. 14 Dan zal iedereen die bij hem hoort, gered worden. Daar 
heeft hij met dat ene offer voor gezorgd.
15 Dat klopt ook met wat de heilige Geest tegen ons zegt in de heilige boeken:
16 «De Heer zegt: De tijd van mijn eerste afspraak met de mensen zal 
voorbijgaan. Dit is mijn nieuwe afspraak met hen: Ik zal ervoor zorgen dat ze 
mijn regels goed begrijpen. Ik zal de regels in hun hart schrijven. 17 En ik zal 
hun fouten en hun zonden vergeten.» 18 De zonden zijn dus vergeven. En 
daarom is er nu geen offer voor de zonden meer nodig.

Zingen Lied 556: 1, 2, 3 en 4

1 Alles wat over ons geschreven is

   gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,

   alle geboden worden thans voldragen,

   alle beproeving van de wildernis.

2 Gods schepping die voor ons gesloten bleef

   ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten,

   die Zoon van David zijt en Man van Smarte,

   Koning der Joden die de dood verdreef.

3 Jezus, de haard van uw aanwezigheid

   zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken.

   Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken,

   Gij Hogepriester in der eeuwigheid.
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4 Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan,

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

   ons is een lofzang in de mond gegeven,

   sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan.

NT lezing: Johannes 13: 3 – 10 en 14 – 15 (NBV)

3 Jezus, die wist dat de Vader hem alle macht had gegeven, dat hij van God 

was gekomen en weer naar God terug zou gaan, 4 stond tijdens de maaltijd 

op. Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om 5 en goot water in 

een waskom. Hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen en droogde ze

af met de doek die hij omgeslagen had. 6 Toen hij bij Simon Petrus kwam, zei 

deze: ‘U wilt toch niet mijn voeten wassen, Heer?’ 7 Jezus antwoordde: ‘Wat ik

doe, begrijp je nu nog niet, maar later zul je het wel begrijpen.’ 8 ‘O nee,’ zei 

Petrus, ‘míjn voeten zult u niet wassen, nooit!’ Maar toen Jezus zei: ‘Als ik ze 

niet mag wassen, kun je niet bij mij horen,’ 9 antwoordde hij: ‘Heer, dan niet 

alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd!’ 10 Hierop zei Jezus: 

‘Wie gebaad heeft hoeft alleen nog zijn voeten te wassen, hij is al helemaal 

rein. Jullie zijn dus rein – maar niet allemaal.’ 14 Als ik, jullie Heer en jullie 

meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. 15 Ik 

heb een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook 

doen.

Zingen Lied 569: 1, 2, 3 en 4
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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.

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.

4 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.

NT lezing: Lucas 22: 13 – 20 (NBV)

13 Ze gingen op weg, en alles gebeurde zoals hij gezegd had, en ze 

bereidden het pesachmaal. 14 Toen het zover was, ging hij samen met de 

apostelen aanliggen voor de maaltijd. 15 Hij zei tegen hen: ‘Ik heb er hevig 

naar verlangd dit pesachmaal met jullie te eten voor de tijd van mijn lijden 

aanbreekt. 16 Want ik zeg jullie: ik zal geen pesachmaal meer eten voordat 

het zijn vervulling heeft gevonden in het koninkrijk van God.’ 17 Hij nam een 

beker, sprak het dankgebed uit en zei: ‘Neem deze beker en geef hem aan 

elkaar door. 18 Want ik zeg jullie: vanaf nu zal ik niet meer drinken van de 

vrucht van de wijnstok tot het koninkrijk van God gekomen is.’ 19 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.’ 20 Zo nam hij na de maaltijd ook de beker, en zei: ‘Deze beker, 

die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond dat door mijn bloed 

gesloten wordt.

Zingen Lied 378 (alle verzen)
1 Sterk, Heer, de handen tot uw dienst
die heilig brood ontvingen,
de lippen, aan uw kelk gezet,
om van uw heil te zingen:

2 de oren open voor uw woord
en doof voor vals gefluister,
de ogen spiegels van uw licht
dat doorbreekt in het duister;

3 de tong die proeven mocht van U
vrij van bedrog en leugen,
de mond geopend voor een lied
om wat het hart verheugde;

4 de voeten die, op weg naar U,
dit huis hebben betreden -
dat zij van hier met lichte tred
de weg gaan van uw vrede.
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5 Sterk zo het hart dat voor U klopt
met bloed, door U gegeven -
uw lichaam dat ons lichaam voedt
met uw verheerlijkt leven.

DIENST VAN DE GAVEN

Dank- en voorbeden

Na de woorden 'zo bidden wij nemen wij de voorbede over door te zingen'

Inzameling van de gaven

Onder het orgelspel nemen we plaats aan de tafel

VIERING VAN DE MAALTIJD VAN DE HEER

Zingen Lied Taizé 18

Nodiging

Tafelgebed
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Zingen Lied 405: 3 en 4

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.

4 Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig
   hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.
   Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
   Drievuldig God, die één in wezen zijt.

Tafelgebed vervolg

Bidden we gezamenlijk het Onze Vader

Vredegroet
v.: De vrede van Christus is met u allen
a.: ZIJN VREDE OOK VOOR U
v.: Verheft uw harten
a.: WIJ HEFFEN ZE OP TOT DE HEER
v.: Laten wij danken de Heer onze God
a.: HET PAST ONS DE HEER TE DANKEN

Wij wensen elkaar de vrede van Christus.

Uitdelingswoorden

Brood en wijn

Het brood wordt op een schaal aangereikt. U pakt voor uzelf een stukje brood 

van de schaal en geeft daarna de schaal door.

Op de tafel staan steeds 6 kleine bekertjes met wijn bij elkaar. U kunt zelf een 

bekertje nemen. Wilt u druivensap dan kunt u een bekertje van de schaal 

pakken waarmee wordt rondgegaan.

9



Zingen Lied 400

2 Het woord van steun en troost dat ik niet sprak,

de hand die ik in trots niet reiken kon,

de vriendschap die in drukte onderging – ik leg het neer.

3 Mijn blik, soms onverschillig afgewend,

mijn wil zo fel aan anderen opgelegd,

elk spottend woord waarmee ik heb gekwetst – ik leg het neer.

4 In deze kring ziet Christus zelf mij aan.

Ik vraag en schenk vergeving ieder hier,

dat alles wat zijn vrede tegenwerkt – wordt neergelegd.

5 Heer Jezus, deelgenoot aan deze dis,

ik maak mij leeg en strek mijn handen uit

naar U, naar alles wat U geven wilt – in brood en wijn.

Dankgebed

Kaarsen, behalve de paaskaars worden gedoofd.

Zingen Lied 910: 1 en 2
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1 Soms groet een licht van vreugde
   de christen als hij zingt:
   de Heer is 't die met vleugels
   van liefde hem omringt.
   Loopt alles ons ook tegen,
   Hij zal ons 't goede doen,
   Hij geeft na donkere regen
   een mild en klaar seizoen.

2 Goddank, wij overdenken
   't geheim van onze Heer,
   het heil dat Hij wil schenken,
   dat nieuw is altijd weer.
   Bevrijd van onze zorgen
   begroeten wij de dag
   en vrezen niet de morgen,
   wat hij ook brengen mag.

Zegenbede

Onder zacht orgelspel verlaten we kerk

Goede Vrijdag
Op deze Goede Vrijdag worden we letterlijk stil bij de kruisiging. Jezus sterft 
een verschrikkelijke dood. De gevolgen zijn enorm: als teken van Gods 
ingrijpen, scheurt het voorhangsel voor het Heilige der Heiligen in de tempel 
van boven naar beneden, open. Zo wordt ons het zicht op het Heilige 
gegeven. God is niet langer verborgen, maar stelt zich open voor alle mensen:
iedereen kan zomaar het Heilige naderen. Zo maakt Jezus de weg naar God 
vrij. Daarom is dit een 'goede' vrijdag. Jezus' dood is onze vergiffenis en 
betekent ook: nieuw leven. De dood is overwonnen.

Bij de symbolische bloemschikking:

Vandaag wordt het stil.
Woorden stokken.
Duisternis valt in.
Vandaag wordt het stil.

Orgelspel

Verwelkoming

Bemoediging en groet
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Zingen Psalm 25: 1 en 9
1 Heer, ik hef mijn hart en handen
op tot U, beslecht mijn zaak.
Weer van mij de smaad en schande
van mijns vijands leedvermaak.
Ja, zij worden zeer beschaamd
die de goede trouw verachten,
maar wie uw gebod beaamt,
mag gelovig U verwachten.

9 Sla op mijn ellende d'ogen,
zie mijn moeite, mijn verdriet,
neem mijn zonden uit meedogen
gunstig weg, gedenk die niet. 
Red mij, en bewaar mijn ziel,
wil, mijn God, mij niet beschamen,
want ik schuil bij U, ik kniel
met uw ganse volk tezamen.

De kruisweg     
Wij kijken  naar een kruisweg. We volgen Jezus  op zijn laatste dag aan de 
hand van afbeeldingen. De weg de Hij ging is een weg die velen van ons 
gaan: de weg van het kruis. Bij de afbeeldingen stellen we de vraag: als het 
lijden zich aandient in je leven en je moet rouwen bijvoorbeeld door verlies van
een geliefde, van werk, gezondheid, hoe draag je dat dan zonder je zelf-
respect te verliezen? Hoe vind je een eigen weg tussen onmacht en wils-
kracht? Wij, als kijker, komen oog in oog te staan met de lijdende Christus en 
we nodigen je uit om het eigen lijden onder ogen te zien en om je te verbinden
met het lijden in de wereld. Maar tegelijkertijd mogen we weten dat de lijdende
Christus ook verwijst naar het mysterie van Gods kracht gevende 
aanwezigheid in het lijden.

Zingen op melodie Lied 558: 1 (2 en 3 hebben andere tekst)
1 Jezus, om uw lijden groot,
Om uw leven en uw dood
Die volbrengen ’t recht van God,
Kyrie-eleison.

2 Om de weg, Heer, die Gij gaat
door het donker, door het kwaad,
om uw licht dat leven laat,
Kyrie-eleison.

3 Om de bruutheid van het zwaard,
macht gaat met geweld gepaard,
had Gij zo de Schrift verklaard?
Kyrie-eleison.

Eerste statie: Tot de dood veroordeeld (Joh 19:14b-16)
Pilatus zei tegen de Joden: ‘Hier is hij, uw koning.’ 15 Meteen 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 
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geen andere koning dan de keizer!’ 16 Toen droeg Pilatus hem aan hen over 
om hem te laten kruisigen.

Het oordeel is geveld. Nu wordt je geconfronteerd met de realiteit van lijden en
eindigheid van leven. Hoe draag je dat? Ga je er om - heen of doorheen?

Daar staat Hij dan, veroordeeld omdat de mensen een zondebok nodig 
hebben. Daar staat Hij dan, Jezus van Nazareth, onschuldig ter dood 
veroordeeld omdat Hij de mensen lief had. Waar mensen ten onrechte worden
veroordeeld, gebeurt nog steeds wat Jezus overkomen is.

Bidden wij voor allen die ten onrechte worden veroordeeld, voor hen die 
verkeerd beoordeeld worden; dat rechtvaardigheid en verdraagzaamheid 
mogen groeien.

Bidden wij zingend:

Tweede statie: Jezus draagt het kruis (Joh 19: 17b)
Hij droeg zelf het kruis naar de zogeheten Schedelplaats, in het Hebreeuws 
Golgotha.

Het kruis wordt op Jezus schouders gelegd. De balk die hem weldra zal 
dragen. 

Je gaat gebukt. Zwaarte drukt je neer. Blootgesteld ben je aan spot en hoon. 
Stemmen om je heen en in jezelf. Ben je mislukt?
We kennen de oude uitdrukking: “ieder huisje heeft zijn kruisje.” Iedereen 
maakt in het leven moeilijke en zware tijden mee. Dan voelt het leven als een 
last, een kruis.

Bidden wij voor allen die zware lasten dragen en pijn moeten verduren
voor hen die gebukt gaan onder zware zorgen; dat zij kracht ontvangen

Bidden wij zingend: Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons.
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Derde statie: Jezus valt

De haat is om hem heen. Mensen schreeuwen en schelden hem uit. Die last is
te zwaar.

Geen draagkracht meer hebben. Onderuit gaan. Geen verweer hebben tegen 
de eenzaamheid. We zien het om ons heen gebeuren. Mensen waarvoor het 
verdriet te groot wordt. Zij bezwijken onder hun leed.

Bidden wij voor allen die verdriet hebben, voor hen die struikelend en 
strompelend verder gaan; dat zij staande blijven.

Bidden wij zingend: Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons.

We luisteren naar Via Dolorosa 
Vierde statie: Jezus ontmoet zijn  moeder

Je gaat je dood tegemoet en staat oog in oog met wie je het leven gaf. Wie 
ben je? Wie ben ik?

Op belangrijke momenten in het leven van Jezus is zijn moeder aanwezig. 
Haar kind gaat een andere weg dan zij gedacht en gehoopt had. Maar zij blijft 
hem trouw tot het einde.

Bidden wij voor alle ouders, die net als Maria aanwezig blijven bij hun 
kinderen voor hen die in moeilijke dagen begrip en zorg geven;
dat zij trouw mogen blijven.

Bidden wij zingend: Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons.

Vijfde statie: Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis te dragen (Matt 
27:32) Bij het verlaten van het pretorium troffen ze een man uit Cyrene die 
Simon heette, en hem dwongen ze het kruis te dragen. 

Scheuren door je leven. Rafelranden die voelbaar worden. Toch zijn er 
enkelen, één die meegaat en meedraagt.
Vaak is leed en verdriet voor een mens te veel. Je kunt het verdriet alleen aan 
als je geholpen wordt door anderen. Als je begrip ontmoet, echt meeleven dan 
ontmoet je een mens als Simon van Cyrene.
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Bidden wij voor allen die echt belangstelling tonen, voor hen die altijd 
klaar staan; dat ook zij liefde mogen ontvangen.

Bidden wij zingend: Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons.

Zesde statie: De vrouwen van Jeruzalem (Luc 23: 27-28a)
27 Een grote volksmenigte volgde Jezus, evenals enkele vrouwen die zich op 
de borst sloegen en over hem weeklaagden. 28 Jezus keerde zich echter naar
hen om en zei: ‘Dochters van Jeruzalem, huil niet om mij. 

Waar je voor leefde, wordt door hen belichaamd. Liefde en vertrouwen. Als 
zaad is het, waarvan de oogst niet in je eigen hand ligt.

Op zijn tocht ontmoet Jezus een aantal wenende vrouwen. Zij staan aan de 
kant. Jezus zegt hen dat zij beter kunnen huilen om de toekomst. Sommige 
mensen staan langs de kant. Zij jammeren en klagen, maar vergeten daarbij 
anderen of zichzelf te helpen.

Bidden wij voor mensen die onterecht klagen, voor hen die ontevreden 
jammeren; dat ze aanpakken en helpen.

Bidden wij zingend: Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons.

Zingen Lied 547: 1, 2, 4 en 5

1 Met de boom des levens
   wegend op zijn rug
   droeg de Here Jezus
   Gode goede vrucht.
   Kyrie eleison,
   wees met ons begaan,
   doe ons weer verrijzen
   uit de dood vandaan.

2 Laten wij dan bidden
   in dit aardse dal,
   dat de lieve vrede
   ons bewaren zal,
   Kyrie eleison,
   wees met ons begaan,
   doe ons weer verrijzen
   uit de dood vandaan,
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4 Laten wij God loven,
   leven van het licht,
   onze val te boven
   in een evenwicht,
   Kyrie eleison
   wees met ons begaan,
   doe ons weer verrijzen
   uit de dood vandaan,

5 want de aarde jaagt ons
   naar de diepte toe,
   maar de hemel draagt ons,
   liefde wordt niet moe.
   Kyrie eleison,
   wees met ons begaan,
   doe ons weer verrijzen
   uit de dood vandaan.

Zevende statie: Jezus wordt ontkleed (Luc 23: 34b)
De soldaten verdeelden zijn kleren onder elkaar door erom te dobbelen.

Zie de mens! Naakt. Weerloos. Prijsgegeven. Waarin ligt nog je waardigheid? 
In je innerlijk?

Een oude legende vertelt dat Jezus kleed een door Maria geweven kleed was. 
Hij was er daarom erg aan gehecht. Zonder klagen, wordt het Hem 
afgenomen. Allemaal geven we in ons leven wel eens iets prijs dat ons 
dierbaar is. Het kleed wordt afgenomen maar een kleed is de buitenkant. Het 
belangrijkste is de binnenkant van een mens. 

Bidden wij voor allen die te kijk worden gezet voor hen die veel prijs 
moeten geven; dat het hun innerlijk niet aantast.

Bidden wij zingend: Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons.

Achtste statie: Jezus aan het kruis genageld (Joh 19:18)
18 Daar kruisigden ze hem, met twee anderen, aan weerskanten één, en 
Jezus in het midden. 
 
De afgrond opent zich om je heen. Mens van smarten. Onherkenbaar 
verminkt. Ook voor God?

Omdat de machthebbers bang waren voor Jezus, moest Hij ter dood 
veroordeeld worden. Hij vond mensen belangrijker dan regels en wetten. 
Daarmee bracht hij onrust onder het volk en dus wilden ze Hem kwijt. Hij werd 
als een misdadiger behandeld terwijl Hij alleen maar goed gedaan had. Zoals 
Hij leefde zo werd Hij gekruisigd met de armen wijd en open handen.
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Bidden wij voor allen die goed doen, voor hen die leven met open 
handen; dat zij het winnen van onrecht en kwaad.

Bidden wij zingend: Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons.

Zingen Opwekking 706 – Zie hoe Jezus lijdt voor mij
1 Zie hoe Jezus lijdt voor mij,
aan het kruis de dood nabij.
Die voor mij het oordeel draagt,
Hij die tot zonde wordt gemaakt.
Wat een offer - Hij voor mij!
Wie wil worden zoals Hij?
Zoveel pijn, ongerechtigheid,
is op Hem die voor mij strijdt.

2 Zie hoe Jezus biddend strijdt,
met de pijn, verlatenheid.
Zo alleen, verwond, roept Hij:
Mijn God, waarom verlaat U Mij?
Zie wat Jezus heeft gedaan,
in Zijn lijden heeft doorstaan.
Zoveel liefde verwondert mij,
niemand heeft zo lief als Hij.

3 Als de Heer Zijn leven geeft,
vlucht de dag, de aarde beeft.
Zelfs de dood verliest haar macht
als Jezus roept: Het is volbracht!
Waarlijk, Hij is Zoon van God,
die voor ons gekruisigd wordt.
Door Zijn wonden genezen wij,
in Zijn dood maakt Hij ons vrij.

Negende statie: Jezus sterft (Marc 15: 37)
37 Maar Jezus slaakte een luide kreet en blies de laatste adem uit.

Je sterven onttrekt zich aan ons oog. We kijken je op de rug. Is er één die je 
aanziet met ogen van onschuld?

In de bijbel staat geschreven: het was omstreeks drie uur in de middag. Toen 
riep Jezus met luide stem: Vader in uw handen beveel Ik mijn geest. Nadat Hij 
dit gezegd had, gaf Hij de geest.

We doven de Paaskaars (kort moment van stilte)

Bidden wij voor allen die vandaag sterven, voor hen hun laatste adem 
uitblazen; dat zij zich in vrede kunnen overgeven.
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Bidden wij zingend: Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons.

Zingen Lied 22: 1, 3 en 10

1 Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij
en blijft zo ver, terwijl ik tot U schrei,
en redt mij niet, maar gaat aan mij voorbij?
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.

3 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.

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 zijn 
hulp te vragen, heeft Hij gehoord!

Tiende statie: Jezus wordt van het kruis gehaald (Luc 23:53a)
53 Nadat hij het lichaam van het kruis had gehaald, wikkelde hij het in linnen 
doeken
 
Jezus' moeder draagt lijdt omdat jij geleden hebt. Hoe koesteren wij onze 
doden? Hoe leven zij in ons voort?
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Jozef van Arimatea, een vriend van Jezus, krijgt verlof om Jezus van het kruis 
te halen om hem te kunnen begraven. Dat moet een echte vriend geweest zijn.
Iemand die door alles heen trouw blijft.

Bidden wij voor allen die trouw zijn in hun vriendschap, voor hen die het 
lijden verlichten; dat zij nabij blijven.

Bidden wij zingend: Heer onze God, wij bidden, U verhoor ons.

Elfde statie : Graflegging (Luc 23:53b)
..en legde het in een rotsgraf dat nog nooit was gebruikt.

De laatste eer. Uit handen geven. Overgeven aan het donkere graf. Achter 
haar rug gloort er iets in geel en blauw. Wie kan zich er aan overgeven?

De man uit Nazareth die zoveel mensen het leven teruggaf, wordt hier 
begraven. Maar zijn dood is niet een hopeloos einde. Zijn kruisweg is geen 
doodlopende weg. Het is een tocht naar het licht, de overkant van de dood.

Bidden wij voor ons allen soms geslagen met verdriet, soms met 
moedeloosheid. Dat wij de hoop bewaren en ons durven toevertrouwen 
aan God.

Bidden wij zingend: Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons.

In stilte leggen wij onze persoonlijke voorbeden aan U voor:

en bidden we gezamenlijk het “Onze Vader” (oecumenisch)

Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd; uw Rijk kome;
Uw wil geschiede op aarde, zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij anderen hun schuld vergeven;
en leidt ons niet in bekoring: maar verlos ons van het kwade.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in 
eeuwigheid.
Amen.
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Omdat het graf niet het laatste woord heeft, zien we vooruit naar de dag 
van morgen en zingen we

Lied 601: 1 en 2 
1. Licht dat ons aanstoot in de morgen
voortijdig licht waarin wij staan,
koud, één voor één en ongeborgen,
licht overdek mij vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.

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.

Slotwoorden
De Paaskaars wordt de kerk uitgedragen, waarna ouderling en 
voorganger volgen.

We verlaten de kerk in stilte

Aan de deur is er een collecte 

Stille zaterdag

Stille Zaterdag staat in het teken van verandering. Van donker naar licht, van 
oud naar nieuw leven. We gedenken onze doop als het sterven en opstaan 
met Christus. Deze drie dagen eindigen in het grote feest van Pasen. Feest 
van de opstanding en de overwinning op de dood. Feest van geloof, hoop en 
liefde voor een nieuwe toekomst met Christus, met elkaar en met onze wereld.

Bij de symbolische bloemschikking:

Het daglicht lonkt,

de nieuwe dag breekt aan,

de toekomst opent zich.

Er komt licht.

We gaan de toekomst tegemoet.
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Buiten voor de kerk is een paasvuur aangestoken. Voor de viering verzamelt
de gemeente zich rondom dit vuur. De onderbroken dienst van Goede Vrijdag 
wordt hervat met het volgende door de voorganger uitgesproken gebed:

Voorganger: Eeuwige God, Schepper van hemel en aarde,
U laat het licht dat door U geschapen is, vooruit
wijzen naar U, naar uw lichtende waarheid,
naar uw liefde en goedheid.
U sprak tot de duisternis en er was onmiddellijk licht.
In de vuurzuil bent U voor uw volk uitgegaan dwars door
donkere perioden en de woestijn.
Wij loven U omwille van het vuur van uw nabijheid.

Allen: Amen

Hierna gaan allen de hal van de kerk in. In de hal staat een gemeentelid met 
de nieuwe paaskaars. De kerkzaal is schaars verlicht.

NT Lezing: Lucas 24: 1 – 12
1 Maar op de eerste dag van de week gingen ze bij het ochtendgloren naar het
graf met de geurige olie die ze bereid hadden. 2 Bij het graf aangekomen, 
zagen ze echter dat de steen voor het graf was weggerold, 3 en toen ze naar 
binnen gingen, vonden ze het lichaam van de Heer Jezus niet. 4 Hierdoor 
raakten ze helemaal van streek. Plotseling stonden er twee mannen in 
stralende gewaden bij hen. 5 Ze werden door schrik bevangen en sloegen de 
handen voor hun ogen. De mannen zeiden tegen hen: ‘Waarom zoekt u de 
levende onder de doden? 6 Hij is niet hier, hij is uit de dood opgewekt. 
Herinner u wat hij u gezegd heeft toen hij nog in Galilea was: 7 de 
Mensenzoon moest worden uitgeleverd aan zondaars en moest gekruisigd 
worden en op de derde dag opstaan.’ 8 Toen herinnerden ze zich zijn 
woorden.
9 Ze keerden terug van het graf en gingen aan de elf en aan alle anderen 
vertellen wat er was gebeurd. 10 De vrouwen die het graf bezochten, waren 
Maria uit Magdala, Johanna, Maria de moeder van Jakobus, en nog enkele 
andere vrouwen die hen vergezelden. Ze vertelden de apostelen wat er was 
gebeurd, 11 maar die vonden het maar kletspraat en geloofden hen niet. 12 
Petrus echter stond op en rende naar het graf. Hij bukte zich om te kijken, 
maar zag alleen de linnen doeken liggen. Daarop ging hij terug, vol 
verwondering over wat er gebeurd was.
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De voorganger houdt de paaskaars vast en zegt:

Christus, gisteren en heden,
Begin en Einde – Alfa en Omega,
Hem behoren tijd en eeuwigheid,
heerlijkheid en heerschappij,
in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

De paaskaars wordt aangestoken met het vuur uit de vuurkorf

Nadat de paaskaars is aangestoken, vervolgt de voorganger:
Het licht van Christus
die in heerlijkheid verrezen is,
moge de duisternis
uit ons leven verdrijven.
De nacht is voorbijgegaan,
de dag is aangebroken:
de zon der gerechtigheid
gaat over ons op.
Amen.

DE INTOCHT VAN HET LICHT

De nieuwe paaskaars wordt binnengedragen. 

De gemeente gaat achter de ambtsdragers aan de kerk in

Cantor: Licht van Christus Allen: HEER, WIJ DANKEN U
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De nieuwe kaars wordt op de kandelaar geplaatst en het licht wordt 
verspreid, terwijl we zingen

Lied 601: 1
1 Licht dat ons aanstoot in de morgen,
voortijdig licht waarin wij staan
koud, één voor één en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.

Kleur antependium wordt gewisseld, alle kaarsen branden 
 
Voorganger: De Heer is waarlijk opgestaan! 

Het licht van Christus 
dat door geen duisternis kan worden gedoofd, 
verlichte ons allen, nu en altijd!

Zingen Lied 601: 2
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.

-de gemeente gaat staan en alle lichten branden – 

Gebed van de Paasnacht
Voorganger: Heer, onze God, 

laat het licht dat U in ons midden hebt ontstoken 
nooit meer doven.
Laat deze symbolische kaars ons keer op keer vertellen 
van de weg, de waarheid en het leven. 
Zo is uw Zoon voor ons een lichtbaken van hoop. Amen. 
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- wij gaan nu zitten en doven onze kaarsen, het Licht van Christus blijft! –

Luisteren naar Bid met mij (Sela)
Bid met mij in deze lange nacht – Richt je hart op God, wees waakzaam, bid 
en wacht. – Wees dan stil als je geen toekomst ziet – en vertrouw op God, 
want Hij vergeet ons niet.

Bid met mij, nu heel de wereld lijdt. – Zoek de wil van God, bid om een nieuwe 
tijd. – Wees dan stil als je geen toekomst ziet – en vertrouw op God want hij 
vergeet ons niet.

Zoon van God, wij bidden U, – U die zelf onze weg volbracht:
houd ons vast en leid ons nu – op de weg, die wij gaan door de lange nacht.

VERHALEN VAN OPSTANDING, GELEZEN EN GEZONGEN 
 
Lector: Waarom is deze nacht anders dan alle andere nachten? 
Voorganger: Dit is de nacht van het gedenken dat hemel en aarde gemaakt
zijn en de mens geroepen is uit het duister tot het licht. En daarom lezen we:

Genesis 1: 1 – 5 (NBV)
11 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.

Zingen Lied 356: 1 en 2
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2 O God die uit het water,
de grote vloed,
een ark vol leven hebt gered
en alles was weer goed:
Refrein:
Heer, ontferm U over ons
en over onze kinderen.

Lector: Waarom is deze nacht anders dan alle andere nachten? 
Voorganger: Dit is de nacht van het gedenken, dat het volk Israël 
weggeroepen werd uit Egypte en opstond om op weg te gaan door de wateren
van de dood heen en daarom lezen we:
 
Lezen Exodus 14: 15–16, 21–23, 26–27 en 30–31 (NBV)
15 De HEER zei tegen Mozes: ‘Waarom roep je mij te hulp? Zeg tegen de 
Israëlieten dat ze verder trekken. 16 Jij 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.’
21 Toen 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, 22 en zo 
konden de Israëlieten dwars door de zee gaan, over droog land; rechts en 
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links van hen rees het water op als een muur. 23 De Egyptenaren 
achtervolgden hen, alle paarden en wagens van de farao en al zijn ruiters 
gingen achter hen aan de zee in.
26 De HEER zei tegen Mozes: ‘Strek je arm uit boven de zee; dan stroomt het 
water terug, over de Egyptenaren en over al hun wagens en ruiters.’ 27 Mozes
gehoorzaamde, en toen de dageraad aanbrak, stroomde de zee terug naar 
haar gewone plaats. De Egyptenaren vluchtten het water tegemoet, de HEER 
dreef hen regelrecht de golven in.
30-31 Zo redde de HEER de Israëlieten die dag uit de handen van de 
Egyptenaren. Toen ze de Egyptenaren dood langs de zee zagen liggen en het 
tot hen doordrong hoe krachtig de HEER tegen Egypte was opgetreden, 
kregen ze ontzag voor de HEER en stelden ze hun vertrouwen in hem en in 
zijn dienaar Mozes.

Zingen

3 O God die door het water,
de Rode Zee,
uw volk de vrije doortocht gaf,
uw wolk trok met hen mee:
Refrein:
Heer ontferm U over ons
en over onze kinderen.

Lector: Waarom is deze nacht anders dan alle andere nachten?
Voorganger: Dit is de nacht van het gedenken van het profetenwoord
dat de HEER zijn verbond trouw blijft, dwars door de dood heen en daarom 
lezen we:

Jesaja 54: 9 – 14 (NBV)
9 Dit is voor mij als bij de vloed van Noach: zoals ik heb gezworen dat het 
water van Noach nooit meer de aarde zou overspoelen,
zo zweer ik dat mijn toorn jou niet meer treft en dat ik je nooit meer bedreig.
10 Al zouden de bergen wijken en de heuvels wankelen,
mijn liefde zal nooit meer van jou wijken en mijn vredesverbond is 
onwankelbaar – zegt de HEER, die zich over je ontfermt.
11 Ongelukkige, zo opgejaagd en ongetroost.
Met fijne leem zal ik je stenen inleggen, op saffier zal ik je grondvesten.
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12 Ik maak je torens van robijn, je poorten van beril, je muren van kostbare 
edelstenen.
13 Al je kinderen worden onderricht door de HEER, rust en vrede zal hun ten 
deel vallen;
14gerechtigheid zal je fundament zijn. Je zult niets meer te vrezen hebben:
onderdrukking zal je niet bereiken, voor terreur blijf je gevrijwaard.

Zingen 356: 6 en 7
6 O God die in het water
van de Jordaan
uw Zoon hebt aangewezen
om allen voor te gaan:
Refrein:
Heer, ontferm U over ons
en over onze kinderen

7 O God die in het water
van onze doop
wie Jezus willen volgen
doet opstaan tot de hoop:
Refrein:
Heer, ontferm U over ons 
en over onze kinderen.

Lector: Waarom is deze nacht anders dan alle andere nachten?
Voorganger: Dit is de nacht van het gedenken dat het zegel van de Liefde
die alle verstand te boven gaat, ons met elkaar en God verbindt en daarom 
lezen we:

Filippenzen 2: 1 – 5 (NBV)
1 Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er 
onder u zo’n grote verbondenheid met de Geest is, zo veel ontferming en 
medelijden, 2 maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in 
liefde, één in streven, één van geest. 3 Handel niet uit geldingsdrang of 
eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. 
4 Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. 5 
Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had.

Zingen Lied 791: 1, 4, 5 en 6

1  Liefde, eenmaal uitgesproken
als uw Woord van het begin,
Liefde, wil ons overkomen
als geheim en zegening.

5  Liefde laat zich voluit schenken
als de allerbeste wijn.
Liefde blijft het feest gedenken
waarop wij uw gasten zijn.
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4  Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven, -
daarop hebt Gij ons gebouwd.

6  Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft
over ons: wil ons genezen,
Bron van liefde, Liefde zelf!

Lector: Waarom is deze nacht anders dan alle andere nachten?
Voorganger: Dit is de nacht van het gedenken dat God vóór ons is, de banden
van de dood verbrak en uit de dood is opgestaan en daarom zingen wij:

Lied 642: 1, 4, 5, 6, 7 en 8 
1 Ik zeg het allen, dat Hij leeft,
dat Hij is opgestaan,
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft
waar wij ook staan of gaan.

4 Tenonder ging de sterke dood,
tenonder in de vloed;
nu straalt ons in het morgenrood
zijn toekomst tegemoet.

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

6 – Wees nu wie rouw draagt eens 
voor al – getroost en wanhoop niet:
een weerzien zonder einde zal
verzoeten uw verdriet.

7 Nu is op aard geen goede daad
meer tevergeefs gedaan,
want wat gij goed doet is als zaad,
dat heerlijk op zal gaan.

8 't Is feest, omdat Hij bij ons is,
de Heer die eeuwig leeft
en die in zijn verrijzenis
alles herschapen heeft.

 
Voorganger: De Heer is waarlijk opgestaan!
Allen: De Heer is waarlijk opgestaan!

Wij begroeten elkaar met deze woorden

DOOPGEDACHTENIS EN GELOOFSBELIJDENIS

Doopgedachtenis

Voorganger:
Dit is ook de nacht waarin in gedachten terug gaan naar de bronnen van ons 
geloof. Zoals de Israëlieten het angstland Egypte ooit verlieten, verlaten wij 
ons eigen angstland met het water van de doop.
Wij zijn opgestaan uit de nacht, kinderen van Abraham geworden en de Zoon 
van Israël, Jezus, neemt ons mee door water en door duisternis, als 
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reisgenoten naar ongeziene verten. Beleef het als een nieuwe geboorte, met 
een nieuwe naam genoemd, de naam bij de doop gegeven. De apostel Paulus
schreef het zo aan de gemeente in Rome (Rom 6 : 3-5; 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 mensen. Want Christus 
leeft! Onze machtige Vader heeft hem laten opstaan uit de dood.
Dus eigenlijk zijn we gestorven, net als Christus. Maar dan zullen we ook 
opstaan en eeuwig leven, net als Christus.

Voorganger: Daarom willen wij nu onze doopgelofte hernieuwen. We 
gedenken de doop door onze doopgelofte opnieuw (staande) uit te spreken:

Voorganger: Willen jullie de Heer jullie God dienen en alleen naar Zijn stem 
luisteren?
Allen: Ja, dat willen wij!

Voorganger: Willen jullie je verzetten tegen alle machten en krachten die ons 
in de greep willen krijgen en houden en ons willen verwijderen van God, onze 
Heer?
Allen: Ja, dat willen wij!

Voorganger: Willen jullie telkens opnieuw naar Christus gaan en de hoop op 
de van God gegeven toekomst voor alle mensen vasthouden?
Allen : Ja, dat willen wij!

Geloofsbelijdenis:
Wij geloven in een gemeenschap van Christenen, waarin we er zijn voor 
elkaar. Wij geloven in het licht dat wij aan elkaar door kunnen geven.
Wij geloven in het water, dat ons bindt en nieuw leven geeft.
Wij geloven in deze tekens van hoop en leven, dat we elkaar de dood niet 
willen aandoen, maar elkaar het leven geven.
Wij geloven dat we samen waar kunnen maken, dat oog om oog en tand om
tand niet de laatste waarheid is.
Wij willen geloven in de liefde die verdraagt, in de weg van mens tot mens.
Wij willen geloven in de nieuwe mens, in een nieuwe hemel en een nieuwe 
aarde. Wij willen geloven in Gods goedheid, die geen einde heeft.
AMEN
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De dopelingen sinds vorig jaar Pasen worden genoemd.

De doopvont wordt met water gevuld, terwijl we luisteren naar
Een weg naar U (Sela)

1 Al maken duizend vragen me bang 
en stamel ik, op zoek naar woorden;
al zucht mijn hart al veel te lang,
mijn God zal mijn gebeden horen.

2 Al is de hemel zwijgzaam en stil,
U geeft me kracht om vol te houden.
Als tijd alleen mijn pijn niet heelt, 
dan nog blijf ik op U vertrouwen.

In het donkerst van de nacht
leert U mijn ziel te zingen.
U geeft wonderlijke kracht
en vrede diep van binnen.
Ook in mijn verdriet
vindt mijn lied een weg naar U.

3 Al is het wonder waar ik op hoop,
waar ik om bid, nog uitgebleven,
toch vind ik troost in dit geloof:
mijn naam staat in het boek van leven.

Trouwe God die mij ziet,
sterke God die mij redt,
een gebroken hart veracht U niet.
Elke zucht is een lied,
elke traan een gebed.
U hoort mijn klacht,
U hoort mijn lied.

Juist in mijn verdriet
vindt mijn lied een weg naar U.

Voorganger: Moge de almachtige God,
de Vader van Jezus Christus,
die ons heeft doen herboren worden
uit water en heilige Geest
en ons vergeving heeft geschonken
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van onze zonden,
ons door zijn genade bewaren
tot eeuwig leven in Christus, onze Heer.

Allen: Amen.

Bent u gedoopt, kom dan als u wilt naar voren en gedenk uw doop door langs 
de doopvont te lopen. U kunt eventueel uw doop beamen door het water aan 
te raken of door met het water een kruisteken te maken op voorhoofd, borst en
schouders. Bent u niet gedoopt, dan kunt u kruisteken/zegen ontvangen van 
de voorganger. U kunt (daarna) uw kaars aan de Paaskaars aansteken.

Ondertussen zingen wij Lied 833

…gebedsstilte…

Voorganger: Gij die deze heilige nacht hebt verlicht door de glorie van 
Pasen, wek ons tot leven door uw Geest, dat wij opstaan als 
dochters en zonen van U en als herboren mensen U bezingen 
en belijden als de God van ons leven.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met U in de 
eenheid van de heilige Geest leeft en regeert in de eeuwen 
der eeuwen.

Allen: Amen.
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Lezing Romeinen 6: 3-4 (NBV)
Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn 
dood? 4 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.

Bidden Onze Vader (versie NBV)

Slotlied 600: 1, 2, 3 en 4
1 Licht, ontloken aan het donker,
Licht, gebroken uit de steen,
Licht, waarachtig levensteken,
werp uw waarheid om ons heen!

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

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!

Zending en Zegen

Aan de deur is er een collecte

Wij hebben het bijzonder op prijs gesteld, dat u (één of meer van) de diensten 
in de Stille Week heeft meegevierd. Een betekenisvolle afsluiting van de 
veertigdagentijd en een goede voorbereiding op Pasen. 

U bent Paasmorgen van harte welkom in de Grote- of Johanneskerk voor het 
vieren van het feest van de Opstanding. De dienst begint om 10:00 uur.

Het thema van de Stille Week was 'Alles komt goed!? De toekomst tegemoet!'.
God heeft een stap gezet naar de mensheid. In het lijden, sterven en opstaan 
van onze Heer Jezus Christus kunnen en mogen wij met Hem op weg gaan; 
verder gaan, Zijn toekomst tegemoet. Wij nodigen u uit om dat samen met ons
te doen als kerkelijke gemeenschap in Lekkerkerk. U bent van harte welkom 
mee te doen met activiteiten of het bezoeken van de diensten op 
zondagmorgen. Er zijn activiteiten voor kinderen, jongeren en (jong-) 
volwasssenen. Voor meer informatie kijk op de website www.pkn-lekkerkerk.nl
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