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De Stille Week 
 
In dit boekje voor de Stille Week willen wij u meenemen op weg 
naar Pasen. Elke zondag vieren wij Pasen, het feest van de 
Opstanding, van de verzoening, van de overwinning van het 
leven op de dood. Deze week staan wij daar extra bij stil. Van 
Palmzondag (de intocht in Jeruzalem), via Witte Donderdag (de 
voetwassing en het laatste avondmaal) en Goede Vrijdag (Jezus’ 
sterven) naar de Paaswake, waarin het Licht schijnt in het donker.  
 
Wij nodigen u uit om deze week stil te staan bij Jezus’ lijden en 
sterven. U kunt dat thuis doen maar ook in de kerk. In dit boekje 
staan teksten bij de eerste dagen van deze week en de liturgieën 
van de drie vieringen aan het einde van de week. Misschien helpt 
u dat om stil te staan. En geeft het ruimte om thuis de dienst mee 
te maken en/of voor te bereiden 
 
U bent van harte welkom om (één van) de vieringen met ons 
mee te maken. 
 
Wij wensen u een goede week toe. 
 
Mocht u nog meer willen weten of graag met iemand in gesprek 
gaan, kijk dan op      www.ontmoetingskerkbergambacht.nl 
 
 
Diensten en bijeenkomsten: 
Palmzondag 25 maart doop en belijdenis 
4de zondag 25 maart ‘Kruisig Hem’  
Paasviering (met aansluitend een paasmaaltijd)van de 
contactmiddag 26 maart 14.30 uur  
 
Witte Donderdag 29 maart   19.30 uur  
Goede Vrijdag 30 maart 19.30 uur m.m.v. projectkoor  
Paaswake  31 maart 22.00 uur 
Pasen 1 april   10.00 uur m.m.v. muziekgroep  
 
Slothoven 30 maart 14.30 uur  (Geri Vermeulen) 
Westerweeren 31 maart 19.00 uur  (ds. Alice Schumacher) 
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Palmzondag - 25 maart   Geen gewone Koning 
 
Marcus 11 vers 1-11 Jezus trekt als Koning Jeruzalem binnen  
 
De nieuwe schepping is dichtbij. De feestelijke intocht in 
Jeruzalem is een teken dat Jezus gehoorzaam is aan zijn Vader. 
Hij gaat de weg die Hij gaan moet.  
Ook zien we wat het lijden betekent: niet de ondergang, maar 
de overwinning van Gods Rijk.  
 
Gods werk is niet te keren: Jezus zal straks Koning zijn. Zelfs als 
alles anders lijkt.  
 
 

 
 
 
 

hosanna, hosanna 
de Koning komt 

zwaai met je tak, leg je jas op de grond 
hosanna, hosanna 

de Koning komt 
Jezus de Heer, onze Koning komt 
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Paasviering contactmiddag - 26 maart – 14.30 uur 
 
 
 
 
 
De viering bestaat uit de volgende onderdelen. 
 

- Ontvangst met koffie/thee 
- Paasviering 
- Aperitief 
- Broodmaaltijd 

 
De Paasviering: 
In plaats van het Paasverhaal in haar geheel in de liturgie door te 
lopen neemt de viering deze keer een plaats in tijdens de Stille 
Week. 
Op deze maandag wordt stilgestaan bij de dagen, die Jezus 
beleeft tussen zijn intocht in Jeruzalem op Palmpasen en Het 
Laatste Avondmaal op Witte Donderdag. 
We noemen onder andere: de tempelreiniging, de vijgenboom, 
liefhebben, de zalving met olie door een vrouw en de 
voorbereiding door Judas van zijn verraad.  
 
Het thema van de viering is gelijk aan het thema van de veertig-
dagen-tijd, namelijk: Onvoorwaardelijke Liefde. 
 

 
 

U bleef mij liefhebben 
Christus Jezus, U was altijd in mij en ik wist het niet. 

U was er, en ik zocht U niet. 
Toen ik U ontdekte, brandde ik van verlangen dat 

U alles voor mij zou zijn in mijn leven. 
In mij ontvlamde een vuur. 

Maar hoe vaak vergat ik u weer. 
En U bleef mij liefhebben. 

 
  



 

5 

Maandag 26 maart    Grote schoonmaak 
 
Lezen: Marcus 11:12-26 
 
Gedachte. 
 
In vroeger(?) tijd werd er in ons land grote 
schoonmaak gehouden in het voorjaar. 
Van alles van binnen kwam naar buiten, 
wat in het donker stond kwam aan het 
licht. Een nieuw begin, voelbaar, tastbaar, 
het hing in de lucht.  
Jezus houdt grote schoonmaak op het 
tempelplein. De godsdienst dreigt ten 
onder te gaan aan de commercie. Jezus 
maakt daar korte metten mee. Immers, het 
bederf van het heiligste is het ergste. Jezus 
lijkt zich hier niet te gedragen als ‘Onze-Lieve-Heer’. Een vijgenboom 
moet het ook al ontgelden, en de machthebbers proberen hem uit 
de weg te ruimen. De tegenstellingen komen opscherp te staan, 
want wat recht is is recht en wat krom is is krom. Soms moet je vooral 
duidelijk zijn. Jezus noemt daarbij nog iets heel belangrijks. Volhard in 
het bidden. Gebeden hebben kracht. Zachte krachten zullen 
winnen. 
Uit: Bijbelse dagkalender 2018, NBG leesrooster 
 
 
 
Lied 187: 1,4 
Runderen, schapen en duiven te koop! 
Honderden feestvierders lopen te hoop. 
Kopers en verkopers, aanbod en vraag: 
er is veel te doen in de tempel vandaag. 
 
Dit is het huis van mijn Vader zegt Hij. 
Heilig het daarom en houd het dus vrij 
van de verslaving aan goud en genot. 
Geen diensthuis is dit, maar de tempel van God! 
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Dinsdag 27 maart Je uitstrekken naar die ander 
 
Lezen: 1 Korinthiërs 13: 4-7 
 
Gedachte. 
 
Liefhebben is royaal leven, 
je uitstrekken naar die ander, 
je in grote gulheid meedelen. 
Liefhebben is die ander trakteren op het beste wat je hebt, 
je verrast hem of haar met jezelf. 
En het kan maar niet op, je bent onuitputtelijk. 
Liefde is een kracht die zich steeds weer vernieuwt. 
Je staat rechtstreeks in verbinding met je glanzende kern, 
of ook met de God die je schiep naar Zijn beeld, 
de God die niets dan liefde is 
Liefde, leven dat zich verdiept en verhevigt tot samenleven, 
intenser kan het niet. 
Mens ben je, 
zo bezield en volledig mens 
dat je ook medemens bent, 
medeschepsel. 
Voel die hand op je hoofd, 
de hand van je schepper. Hans Bouma 
 
Doen: 
Liefhebben is die ander trakteren 
op het beste wat je hebt, 
hem of haar verrassen. 
Wie verrast u vandaag? 
 
Lied 838:4 
Wij danken U, o liefde groot, 
dat Christus is gekomen. 
Wij hebben in zijn stervensnood 
uw diepste woord vernomen. 
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht 
en het wordt overal volbracht 
waar liefde wordt gegeven, 
wij uit uw liefde leven. 
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Woensdag 28 maart             Zij maakt het verschil 
 
Lezen: Marcus 14:1-11 
 
 
Gedachte. 
 
Vrouwen staan aan de wieg van wie jij bent geworden. Juist in de 
vormende jaren staan zij voorop. Ook bij Jezus. Van zijn geboorte tot 
bij het lege graf staan er vrouwen vooraan. En hoewel vrouwen er in 
de kerk soms bekaaid vanaf komen, is ‘kerk’ een vrouwelijk woord. 
De moederkerk, wij schuilen in haar schoot, bij haar zijn wij kind aan 
huis. Daar woont liefde, daar kom je thuis. 
Jezus zet de vrouw met haar liefdevolle gebaren in het middelpunt. 
We zien de zachte handen van de vrouw die verzorgt, streelt en 
liefheeft tegenover – straks – de ruwe hand die slaat, die geselt, die 
haat uitstraalt. En dat plaatst ons in het juiste perspectief. Het is niet 
zinloos om je hart te volgen, om liefde te belichamen, een daad te 
stellen uit de overvloed van je liefde. En wacht daar niet mee tot het 
te laat is. 
‘Alles wat ik horen wil: zij maakt het verschil . . . . ‘ 
Uit: Bijbelse dagkalender 2018, NBG leesrooster 
 
 
 
 
Lied 563:1 
 
De geur van mirre hangt 
in milde overdaad 
en schrijft met groots gebaar 
waarvoor de liefde staat: 
zij bouwt een monument, 
legt bloemen op een graf. 
Mijn afscheid geldt de mens 
die mij ooit alles gaf 
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WITTE DONDERDAG – 29 maart – wit   
 
 
WELKOM 
 
 
Lied: 276 vers 1, 2 en 3  Zomaar een dak boven wat hoofden  
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2. Woorden van ver, vallende sterren,  
vonken verleden hier gezaaid. 
Namen voor Hem, dromen, signalen 
diep uit de wereld aangewaaid. 
Monden van aarde horen en zien, 
onthouden, spreken voort 
Gods vrij en lichtend woord.  
 
3. Tafel van Een, brood om te weten  
dat wij elkaar gegeven zijn. 
Wonder van God, mensen in vrede, 
oud en vergeten nieuw geheim. 
Breken en delen, zijn wat niet kan, 
doen wat ondenkbaar is,  
dood en verrijzenis                 

 
Welkom  
 
Moment van stilte 
 
Bemoediging en groet 
 
v Onze hulp is in de naam van de Heer 
a  die hemel en aarde gemaakt heeft 
v die trouw blijft tot in eeuwigheid 
a en niet loslaat het werk van zijn handen 
v Genade zij u en vrede, van God onze Vader 
 en van de Heer Jezus Christus 
a Amen 
 
Gebed  
 
Lied: 556: 1, 2 en 5 ‘Alles wat over ons geschreven is’  
 

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. 
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5 Dit is uw opgang naar Jeruzalem 
waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen, 
vrede aan allen die uw naam verhogen: 
heden hosanna, morgen kruisigt Hem!  

 
RONDOM HET WOORD 
 
Eerste lezing: Exodus 12 vers 1 - 20 
 
Lied: psalm 81: 1, 3, 8 en 9, ‘Jubel God ter eer’  
 

1. Jubelt God ter eer,   3. Dit is ingezet 
Hij is onze sterkte!    als een eeuwig teken. 
Juicht voor Israëls Heer,   Jozef tot een wet, 
stem en tegenstem   toen des Heren hand 
springen op voor Hem   aan Egypteland  
die ons heil bewerkte.   machtig is gebleken. 
 
8. Ik ben HIJ DIE IS;    9. Leef uit mijn verbond. 
God wil Ik u wezen.   Vraag van Mij vrijmoedig.  
Uit de duisternis    Open wijd uw mond.   
van de slavernij    Al wat u ontbreekt,  
maakte Ik u vrij;    al waar gij om smeekt 
hebt gij nog te vrezen?   geef Ik overvloedig. 

 
Tweede lezing: Marcus 14 vers12-26 
 
Lied: 413 ‘Grote God, wij loven U’ 
 
1. Grote God, wij loven U, 
Heer, o sterkste aller sterken! 
Heel de wereld buigt voor U 
En bewondert uwe werken. 
Die Gij waart te allen tijd, 
Blijft Gij ook in eeuwigheid. 
 
2. Alles wat U prijzen kan, 
U, de Eeuwige, ongeziene, 
looft uw liefde en zingt ervan. 
Alle engelen, die U dienen, 
roepen U nooit lovensmoe: 
‘Heilig, heilig, heilig’ toe. 
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3. Heer, ontferm u over ons, 
open uwe vaderarmen, 
stort uw zegen over ons, 
neem ons op in uw erbarmen. 
Eeuwig blijft uw trouw bestaan – 
laat ons niet verloren gaan. 
 
 
Overdenking 
 
 
Lied: 377, ‘Zoals ik ben, kom ik nabij’   

 
2. Zoals ik ben, met al mijn strijd,  
mijn angsten en onzekerheid,  
mijn maskers en mijn ijdelheid –  
o Lam van God, ik kom. 
 
3. Zoals ik ben, verdoofd, verblind,  
tast ik naar U, die mij bemint,  
bij wie mijn ziel genezing vindt –  
o Lam van God, ik kom. 
 
4. Zoals ik ben, ontvangt Gij mij,  
reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij,  
vervult, verlicht, verwarmt Gij mij –  
o lam van God, ik kom. 



 

12 

5. Zoals ik ben, in U te  zijn  
en Gij in mij, in brood en wijn:  
uw ziel, uw levenskracht wordt mijn –  
o Lam van God, ik kom. 
 
6. Zoals ik ben – ja dat ik dan  
de lengte, breedte, hoogte van  
uw diepe liefde vatten kan:  
o Lam van God, ik kom. 
 
7. Zoals ik ben: dat ik uw Naam  
nu al, met alle heil’gen saam, 
en eens ook voor uw troon beaam –  
o Lam van God , ik kom. 
 
 
ROND DE TAFEL – GEBEDEN EN GAVEN    
 
 
Dank- en voorbeden, stil gebed  
 
 
Voorbereiding tot de Avondmaalsviering 
 
Lied 381 ‘Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet’ 
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2. Gij hebt mij, Heer, geroepen aan uw dis, 
het heilig feest van uw gedachtenis; 
schenk mij uw Geest, opdat ik U ontmoet 
in ’t teken van uw lichaam en uw bloed. 
 
3. Gij, die voor armen rijkdom hebt bereid, 
voor onrechtvaardigen gerechtigheid, 
zie, hoe naar U zich mijn verlangen wendt 
en leid mij zelf, Heer, tot uw sacrament. 
 
4. Wie geeft het brood, dat hongerigen voedt, 
waar is de bron waaruit ik drinken moet? 
Gij, Heer, alleen kunt mijn genezing zijn; 
voed mij en drenk mij met uw brood en wijn. 
 
5. Nu ik mijn hand strek naar ’t gebroken brood 
en neem de beker, die Gij zelf mij bood, 
hoe komt Gij met uw goedheid mij nabij; 
berg me in uw liefde, Heer, en zegen mij. 
 
6. U wil ik danken, grote Levensvorst; 
Gij hebt gestild mijn honger en mijn dorst. 
Uw kracht, uw leven daalde in mij neer; 
in uw gemeenschap wil ik blijven, Heer. 
 
Tijdens het naspel vormen we een kring en wordt de tafel 
klaargemaakt. 
 
Vredeswens 

Wij wensen elkaar de ‘Vrede van God’ 
 
 
Instellingswoorden  
 
Delen van brood en wijn       
 
 
Lied: Tijdens het avondmaal zingen we lied 900, Nada te turbe 
(Nederlandse tekst) 
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Niets zal je deren, niets je benauwen. Als je God zoekt, zal niets 
ontbreken. 
Niets zal je deren, niets je benauwen. God vervult alles. 
 
We gaan weer op onze plaats zitten. 
 
Derde lezing: Marcus 14 vers 27-36 
 
Lied: 886 ‘Abba Vader, U alleen’ 
 
Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. – 
U alleen doorgrondt mijn hart, 
U behoort het toe. – 
Laat mijn hart steeds vurig zijn, 
U laat nooit alleen. – 
Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. -- 
 
4e lezing: Marcus 14 vers 37-52 
 
Lied 575 1 en 2 Jezus, leven van ons leven. 
 
1. Jezus, leven van ons leven, 
Jezus, dood van onze dood, 
Gij hebt U voor ons gegeven, 
Gij neemt op U angst en nood, 
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Gij moet sterven aan uw lijden 
om ons leven te bevrijden. 
Duizend, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer. 
 
2. Gij die alles hebt gedragen 
al de haat en al de hoon, 
die beschimpt wordt en geslagen, 
Gij rechtvaardig, Gij Gods Zoon, 
als de minste mens gebonden, 
aangeklaagd om onze zonde. 
Duizend, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer. 
 
Gebed   
 
allen: Heer, blijf bij ons, 
 want het is avond en de nacht zal komen. 
  

Blijf bij ons en bij uw ganse kerk 
 aan de avond van de dag, 
 aan de avond van het leven, 
 aan de avond van de wereld. 
  

Blijf bij ons 
 met uw genade en goedheid,  
 met uw troost en zegen, 
 met uw Woord en Sacrament. 
  

Blijf bij ons 
 wanneer over ons komt 
 de nacht van beproeving en van angst, 
 de nacht van twijfel en aanvechting, 
 de nacht van de strenge, bittere dood. 
  

Blijf bij ons in leven en in sterven, 
 in tijd en eeuwigheid.  
 Amen 
 
Tijdens het orgelspel verlaten we de kerk.  
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GOEDE VRIJDAG – 30 maart – paars 
 
Orgelspel 
 
 
Gebed voor de Goede Vrijdag    
Hier zijn we, God, 
en het is niet gemakkelijk om hier te zijn. 
Wij moeten het lijden van Jezus onder ogen zien 
en is dat niet ook uw lijden? 
We moeten het onvermogen, de laksheid  
en de kwaadaardigheid van mensen onder ogen zien,  
en zijn ook wij niet die mensen? 
 
Open onze ogen voor alles wat Jezus voor ons betekend heeft 
en nog betekent, 
zo bijzonder in het gewone, het menselijke  
de kleuren van zijn  kleed. 
Open onze ogen voor het onmenselijke in onszelf  
en vergeef het ons. 
 
Uw Zoon is voor ons in gaan staan, in Zijn onvoorwaardelijke 
liefde.  
Uzelf staat voor ons in en dat is onze redding. 
 
God, wees zelf de ziel van onze gebeden, 
bewaar ons bij de menselijkheid, omwille van uw Zoon, juist nu. 
Amen 
 
 
Wij zingen het lied ‘Zoek de stilte, vind de ruimte’ 
 
 
Koor zingt couplet 1, koor en allen couplet 2 en 3 
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2. Stilte vraagt om ons vertrouwen, 
koelt de hitte, remt de tred. 
God de, de stilte die ons aanspreekt, 
kent ons wezen raakt de kern. 
Hij schept ruimte in ons denken, 
schaduw die de zon laat zien, 
schenkt ons moed  
waar wij te klein zijn, 
geeft geloven doel en zin. 
 
3. Laten wij in zijn Geest voortgaan, 
open voor elkaars verdriet, 
angsten uit ons leven bannen, 
want de ruimte moet gevierd: 
ruimte voor de diepste dromen, 
ruimte voor zorgvuldigheid, 
ruimte die wij kunnen delen, 
ruimte waar de Geest geleidt! 
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Lezing Hosea 6 : 1 – 6 
1 ‘Kom, laten wij teruggaan naar de HEER! Hij heeft ons 
verscheurd, hij zal ons genezen; de hand die sloeg, zal ons 
verbinden.  2 Hij redt ons na twee dagen van de dood, 
de derde dag doet hij ons opstaan: in zijn nabijheid zullen wij 
leven. 3 Dan zullen wij hem kennen, ernaar jagen om de HEER te 
kennen. Even zeker als de dageraad zal hij komen, hij komt naar 
ons als milde regen, als de lenteregen die de aarde drenkt.’  
4 Wat moet ik met je beginnen, Efraïm? Wat moet ik met je 
beginnen, Juda? Want jullie liefde is als een ochtendnevel, als 
dauw die ’s morgens vroeg verdwijnt. 5 Daarom heb ik jullie 
gedood met de woorden die ik sprak, jullie neergehouwen door 
mijn profeten; zo brak het volle licht van mijn recht door. 6 Want 
liefde wil ik, geen offers; met God vertrouwd zijn is meer waard dan 
enig offer. 
 
Overdenking 
 
Lied 575 vers 1 en 6 
Jezus, leven van ons leven, 
Jezus, dood van onze dood, 
Gij hebt U voor ons gegeven, 
Gij neemt op U angst en nood, 
Gij moet sterven aan uw lijden 
om ons leven te bevrijden. 
Duizend, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer. 
 
Dank zij U, o Heer des levens, 
die de dood zijt doorgegaan, 
die Uzelf ons hebt gegeven 
ons in alles bijgestaan, 
dank voor wat Gij hebt geleden, 
in uw kruis is onze vrede. 
Voor uw angst en diepe pijn 
wil ik eeuwig dankbaar zijn. 
 
Lezing van het Passie-verhaal volgens Marcus 
 
Marcus 14 : 53 t/m 72    Jezus verhoord en verloochend 
53Jezus werd meegevoerd naar het huis van de hogepriester om 
te worden voorgeleid, en alle hogepriesters, oudsten en 
schriftgeleerden kwamen daar bijeen. 54Petrus volgde hem op 
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een afstand tot op de binnenplaats van het huis van de 
hogepriester, waar hij tussen de knechten ging zitten en zich 
warmde aan het vuur. 
55De hogepriesters en het hele Sanhedrin probeerden iemand een 
getuigenverklaring tegen Jezus te laten afleggen op grond 
waarvan ze hem ter dood konden veroordelen, maar dat lukte 
hun niet; 56want hoewel veel mensen een valse verklaring 
aflegden, waren hun getuigenissen niet eensluidend. 57Toen 
kwamen er een paar met de volgende valse verklaring: 58‘We 
hebben hem horen zeggen: “Ik zal die door mensenhanden 
gemaakte tempel afbreken en in drie dagen een andere 
opbouwen die niet door mensenhanden gemaakt is.”’ 59Maar ook 
op dit punt waren de getuigenverklaringen niet afdoende. 60De 
hogepriester stond op en vroeg Jezus: ‘Waarom antwoordt u niet? 
U hoort toch wat deze getuigen zeggen?’ 61Maar hij bleef zwijgen 
en antwoordde niet. Toen vroeg de hogepriester hem: ‘Bent u de 
messias, de Zoon van de Gezegende?’ 62Jezus zei: ‘Dat ben ik, en 
u zult de Mensenzoon aan de rechterhand van de Machtige zien 
zitten en hem zien komen op de wolken van de hemel.’ 63De 
hogepriester scheurde zijn kleren en zei: ‘Waarvoor hebben we 
nog getuigen nodig? 64U hebt de godslastering gehoord; wat is uw 
oordeel?’ Allen oordeelden dat hij schuldig was en de doodstraf 
verdiende. 65Toen begonnen sommigen hem te bespuwen; ze 
blinddoekten hem en sloegen hem in het gezicht en zeiden tegen 
hem: ‘Profeteer nu maar!’, en ook de dienaren onthaalden hem 
op vuistslagen. 
66Terwijl Petrus beneden op de binnenplaats was, kwam een van 
de dienstmeisjes van de hogepriester voorbij. 67Toen ze Petrus bij 
het vuur zag zitten, keek ze hem aan en zei: ‘Jij was ook bij die 
Jezus van Nazaret!’ 68Maar hij ontkende dat en zei: ‘Ik weet niet 
waar je het over hebt, ik begrijp echt niet wat je bedoelt.’ Hij ging 
naar buiten, naar het voorportaal, en er kraaide een haan. 69Toen 
het meisje hem daar weer zag, zei ze opnieuw, nu tegen de 
omstanders: ‘Hij is een van hen!’ 70Maar hij ontkende het weer. En 
algauw zeiden ook de omstanders tegen Petrus: ‘Je bent wel 
degelijk een van hen, jij komt immers ook uit Galilea.’ 71Maar hij 
begon te vloeken en zwoer: ‘Ik ken die man over wie jullie het 
hebben niet!’ 72En meteen kraaide de haan voor de tweede keer. 
En Petrus herinnerde zich dat Jezus tegen hem gezegd had: 
‘Voordat een haan tweemaal heeft gekraaid, zul je mij driemaal 
verloochenen.’ En toen hem dat te binnen schoot, begon hij te 
huilen. 
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Het koor zingt het couplet, koor en gemeente het refrein 
1. Als de Gekruisigde kijkt Hij mij aan, 
omdat ook ik Hem dit aan heb gedaan. 
Hij wordt veracht, wordt vervloekt en bespot, 
lijkt in de nacht zelfs verlaten door God. 
Ik zweeg Hem dood, maar zijn ogen vol licht 
houdt Hij nog altijd op mij gericht. 

 
 
2. Ik heb U met al mijn leugens verkocht. 
Ik heb alleen maar mijzelf gezocht. 
Ik heb ook zelf U met doornen gekroond, 
kon niet geloven dat God in U woont. 
Toch wordt mijn schuld door U dubbel betaald, 
hebt Ge met liefde mijn naam herhaald. 
Refrein: 
Hoe zou ik ooit nog vrijuit kunnen gaan? 
Jezus Gekruisigde, zie mij aan! 
 
Marcus 15: 1 t/m 15   Jezus voor Pilatus 
151’s Ochtends in alle vroegte kwamen de hogepriesters, de 
oudsten en de schriftgeleerden en het hele Sanhedrin in 
vergadering bijeen. Na Jezus geboeid te hebben, brachten ze 
hem weg en leverden hem over aan Pilatus. 
2Pilatus vroeg hem: ‘Bent u de koning van de Joden?’ Hij 
antwoordde: ‘U zegt het.’ 3De hogepriesters brachten allerlei 
beschuldigingen tegen hem in. 4Pilatus vroeg hem toen: ‘Waarom 
antwoordt u niet? U hoort toch waar ze u allemaal van 
beschuldigen?’ 5Maar Jezus zei helemaal niets meer, tot 
verwondering van Pilatus. 6Pilatus had de gewoonte om op elk 
pesachfeest één gevangene vrij te laten op verzoek van het volk. 
7Op dat moment zat er een zekere Barabbas gevangen, samen 
met de andere opstandelingen die tijdens het oproer hadden 
gemoord. 8Een grote groep mensen trok naar Pilatus en begon 
hem te vragen om ook nu te doen wat zijn gewoonte was. 9Pilatus 
vroeg hun: ‘Wilt u dat ik de koning van de Joden vrijlaat?’ 10Want 
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hij begreep wel dat de hogepriesters hem uit afgunst hadden 
uitgeleverd. 11Maar de hogepriesters hitsten de menigte op om te 
zeggen dat hij Barabbas moest vrijlaten. 12Toen zei Pilatus tegen 
hen: ‘Wat wilt u dan dat ik doe met die man die u de koning van 
de Joden noemt?’ 13En ze begonnen weer te schreeuwen. ‘Kruisig 
hem!’ riepen ze. 14Pilatus vroeg: ‘Wat heeft hij dan misdaan?’ 
Maar ze schreeuwden nog harder: ‘Kruisig hem!’ 
15Omdat Pilatus de menigte tevreden wilde stellen, liet hij 
Barabbas vrij. Jezus leverde hij uit om gekruisigd te worden, nadat 
hij hem eerst nog had laten geselen. 
 
Het koor zingt het couplet, koor en gemeente het refrein 
3. Jij was mij niet in mijn doodsnood nabij, 
koos voor het donker, bleef niet aan mijn zij. 
Al heb je mij ook ten dode verwond 
en mij gesmaad in je hart, met je mond, 
toch is mijn liefde voor jou nooit gedoofd, 
in Gods genade heb ik geloofd. 

 
 
4. Jezus gaat zwijgend de dood tegemoet. 
Nu wordt het donker, zijn angstzweet wordt bloed. 
Harde verwijten en bittere spot 
doden de mens die leefde met God. 
Uw laatste woord sprak een moordenaar vrij. 
Geldt uw genadewoord ook voor mij? 
Refrein: 
Hoe zou ik ooit nog vrijuit kunnen gaan? 
Jezus Gekruisigde, zie mij aan! 
 
Marcus 15 : 16 t/m 38   Kruisiging 
16De soldaten leidden hem weg, het paleis (dat wil zeggen het 
pretorium) in, en riepen de hele cohort bijeen. 17Ze trokken hem 
een purperen gewaad aan, vlochten een kroon van doorntakken 
en zetten hem die op. 18Daarna brachten ze hem hulde met de 
woorden: ‘Gegroet, koning van de Joden!’ 19Ze sloegen hem met 
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een rietstok tegen het hoofd en bespuwden hem, en bogen 
onderdanig voor hem. 20Nadat ze hem zo hadden bespot, trokken 
ze hem het purperen gewaad uit en deden hem zijn kleren weer 
aan. 
Toen brachten ze hem naar buiten om hem te kruisigen. 21Ze 
dwongen een voorbijganger die net de stad binnenkwam, Simon 
van Cyrene, de vader van Alexander en Rufus, om het kruis te 
dragen. 22Ze brachten hem naar Golgota, wat in onze taal 
‘schedelplaats’ betekent. 23Ze wilden hem met mirre vermengde 
wijn geven, maar hij nam die niet aan. 24Ze kruisigden hem en 
verdeelden zijn kleren onder elkaar; ze dobbelden erom wie wat 
zou krijgen. 25Het was in het derde uur na zonsopgang toen ze hem 
kruisigden. 26Het opschrift met de aanklacht tegen hem luidde: 
‘De koning van de Joden’. 27Samen met hem kruisigden ze twee 
misdadigers, de een rechts van hem, de ander links. 29De 
voorbijgangers keken hoofdschuddend toe en dreven de spot 
met hem: ‘Ach, kijk nu toch eens! Jij die de tempel afbreekt en in 
drie dagen weer opbouwt, 30red jezelf toch door van het kruis af 
te komen.’ 31Ook de hogepriesters en de schriftgeleerden 
maakten onder elkaar zulke spottende opmerkingen: ‘Anderen 
heeft hij gered, maar zichzelf redden kan hij niet; 32laat die messias, 
die koning van Israël, nu van het kruis afkomen. Als we dat zien, 
zullen we geloven!’ Ook de twee andere gekruisigden 
beschimpten hem. 
33Op het middaguur viel er een duisternis over het hele land, die 
drie uur aanhield. 34Aan het einde daarvan, in het negende uur, 
riep Jezus met luide stem: ‘Eloï, Eloï, lema sabachtani?’, wat in 
onze taal betekent: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij 
verlaten?’ 35Toen de omstanders dat hoorden, zeiden enkelen van 
hen: ‘Hoor, hij roept Elia!’ 36Iemand ging snel een spons halen, 
doordrenkte die met zure wijn, stak de spons op een stok en 
probeerde hem te laten drinken, terwijl hij zei: ‘Laten we eens 
kijken of Elia komt om hem eraf te halen.’ 37Maar Jezus slaakte een 
luide kreet en blies de laatste adem uit. 38En het voorhangsel van 
de tempel scheurde van boven tot onder in tweeën.  
 
De paaskaars wordt gedoofd 
 
Marcus 15 : 39 
39Toen de centurio, die recht tegenover hem stond, hem zo zijn 
laatste adem zag uitblazen, zei hij: ‘Werkelijk, deze mens was Gods 
Zoon.’ 
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STILTE 
 

Zingen: lied 578 vers 1,3, 5 en 6 

 
 
3. O angst en liefde, ondereen 
vermengd als water en als bloed, 
zij wijzen naar het wonder heen 
van Hem die op de aarde boet. 
 
5. En door zijn dood en door zijn bloed 
is nu de wereld dood voor mij. 
Ik ben gestorven, maar voorgoed 
van heel de dode wereld vrij. 
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6. De aarde zelf is veel te klein 
voor wie U waarlijk loven wil. 
Uw liefde is een groot geheim, 
zij vraagt geheel mijn hart en ziel. 
 
 
Marcus 15 : 40 t/m 47 Graflegging 
40Van een afstand keken ook enkele vrouwen toe, onder wie 
Maria uit Magdala en Maria de moeder van Jakobus de jongere 
en van Joses, en Salome. 41Toen hij in Galilea verbleef, waren deze 
vrouwen hem gevolgd en hadden ze voor hem gezorgd, net als 
vele andere vrouwen die met hem waren meegereisd naar 
Jeruzalem. 
42Toen de avond al gevallen was (het was de 
‘voorbereidingsdag’, dat wil zeggen de dag voor de sabbat), 
43kwam Josef van Arimatea, een vooraanstaand raadsheer, die 
zelf ook de komst van het koninkrijk van God verwachtte. Hij 
raapte al zijn moed bijeen en ging naar Pilatus, die hij om het 
lichaam van Jezus vroeg. 44Het bevreemdde Pilatus dat hij al dood 
zou zijn en hij riep de centurio bij zich, aan wie hij vroeg of Jezus al 
gestorven was, 45en toen de centurio dat bevestigd had, gaf hij 
het lijk aan Josef. 46Josef kocht een stuk linnen, haalde Jezus van 
het kruis en wikkelde hem in het linnen. Daarna legde hij hem in 
een graf dat in de rots was uitgehouwen en rolde een steen voor 
de ingang. 
47Maria uit Magdala en Maria de moeder van Joses keken toe in 
welk graf hij werd gelegd. 
 
 
Het koor zingt lied 585 
 
Waar was jíj, toen men Hem gekruisigd had? 
Erbarm u, erbarm u, erbarm u! 
Waar was jíj, toen men Hem hing aan het hout? 
Erbarm u, erbarm u, erbarm u! 
Waar was jij, toen de zon niet langer wilde schijnen? 
Heilige, sterke, barmhartige God! Erbarm u, erbarm u, erbarm u! 
Waar was jij, toen Hij in zijn graf gelegd werd? 
Heilige, sterke, barmhartige God! Erbarm u, erbarm u, erbarm u! 
Waar was jij, toen Hij uit de doden opstond? 
Heilige, sterke, barmhartige God! Erbarm u, erbarm u, erbarm u! 
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Waar was jij? Honger heb ik geleden: gaf jij mij toen te eten? 
Wanneer dan Heer, wanneer dan? 
Dorst heb ik gehad: liet jij mij toen drinken? 
Wanneer dan Heer, wanneer dan?  
Erbarm u, erbarm u, erbarm u! 
Ooit was ik een vreemdeling: gaf jij mij onderdak? 
Wanneer dan Heer, wanneer dan? 
Heilige, sterke, barmhartige God! Erbarm u, erbarm u, erbarm u! 
Toen ik was uitgekleed: bedekte jij mijn schande? 
Wanneer dan Heer, wanneer dan? 
Heilige, sterke, barmhartige God! Erbarm u, erbarm u, erbarm u! 
En toen ik ziek was: heb jij mij opgezocht? 
Wanneer dan Heer, wanneer dan? 
Erbarm u, erbarm u, erbarm u! 
Ooit zat ik gevangen: kwam jij toen naar mij toe? 
Wanneer dan Heer, wanneer dan? 
Alles wat je niet voor één der minsten gedaan hebt, 
heb je ook Mij niet gedaan! 
Erbarm u, erbarm u, erbarm u! 
Waar was jij? 
 
 
De Paaskaars wordt weggedragen (samen met de bijbel, het 
avondmaalstel en de stola) 
 
 
Stem 
Zolang U nog onzichtbaar bent 
een zon diep in de nacht 
roep ik Uw nadering reeds uit 
omdat ik U verwacht.  Willem Barnard (lied 512 vers 5) 
 
 
 
 
In stilte verlaten we de lege kerk,  
wachtend op het Licht van de Opstanding 
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PAASWAKE – 31 maart – wit   
 

- de kerk is spaarzaam verlicht; het is stil - 
 
 
STILTE 
 
 
 
Lied: 1005: 1, 2 en 4. ‘Zoekend naar licht’ 
 

 
2. Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen 
zoekend naar hoop, troost in uw woord. 
Spreek door ons heen tot de verdrukten, 
zo wordt uw stem gehoord. 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 
4. Zoekend naar troost zijn velen dakloos, 
zoekend naar warmte zijn velen koud. 
Maak ons een huis van levende stenen, 
schuilplaats door U gebouwd. 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 



 

27 

DE VERHALEN 
 
DE SCHEPPING   
Lezen: Genesis 1 (uit de ‘Bijbel in Gewone Taal’)  
 
Lied: ‘God van liefde, God van trouw’ – The Psalm project 
 
God van liefde, God van trouw, U die alles schiep  
mij ook maakte, mij hier ziet mij in ’t leven riep  
In de stilte, in de storm bent U om ons heen  
God van liefde, God van trouw U laat nooit alleen  
 
God van vrede, God van recht van gerechtigheid  
U die mij beschermt, vergeeft mij van schuld bevrijdt  
Slaan de golven om mij heen Heer u bent erbij  
God van liefde, God van trouw U ziet om naar mij  
In de stilte, in de storm bent U om ons heen  
God van liefde, God van trouw U laat nooit alleen  
 
DE UITTOCHT 
Lezen Exodus 14 vers 15 - 22 
 
Lied: 350 : 1, 3 en 4 ‘Het water van de grote vloed’  
 

 
 
3. Tot ondergang zijn wij gedoemd, 
als God ons niet bij name noemt, 
maar God-zij-dank, Hij doet ons gaan 
door ’t water van de doodsjordaan. 
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4. 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. 
 
Tijdens het naspel van het lied gaan we in de hal de nieuwe paaskaars ophalen. 
 
De paaskaars wordt binnengebracht  'Licht van Christus’ 
 
Als de paaskaars binnen wordt gebracht, zingen we: 
 
Lied: ‘Licht dat terugkomt’  

 
 
Als het licht wordt doorgegeven, blijven we zingen ‘Licht dat 
terugkomt, hoop die niet sterven wil,  vrede die bij ons blijft. 
 
DE OPSTANDING 
 
Tekst Marcus 16 vers 1-8 
 
Lied  630: 1, 2, 3, 4 ‘Sta op! – Een morgen ongedacht’  
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2. Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit, 
open uw dode oren; 
kom uit het graf dat u omsluit, 
kom uit en word geboren! 
Toen heeft zich in het vroegste licht 
de nieuwe Adam opgericht, 
ons allen lang tevoren. 
 
3. Al wat ten dode was gedoemd 
mag nu de hoop herwinnen; 
bloemen en vogels, – alles roemt 
Hem als in den beginne. 
Keerde de Heer der schepping weer, 
dan is het tevergeefs niet meer 
te bloeien en te minnen. 
 
4. Sta op! – Hij gaat al voor ons uit, 
de schoot van ’t graf ontkomen. 
De morgen is vol nieuw geluid, – 
werp af uw boze dromen. 
Waar Hij, ons hoofd, is voorgegaan, 
is voor het lichaam nu vrij baan 
naar een bestaan volkomen. 
 
Tijdens het naspel wordt het doopwater binnengebracht 
 
Het is weer licht in de kerk (de lampen gaan aan). De kaarsen 
mogen worden uitgeblazen. 
 
De oude paaskaars vindt haar bestemming en we staan stil bij al 
die bijzondere momenten waarop die paaskaars heeft gebrand 
(afscheid, doop, huwelijk). 
 
DOOPGEDACHTENIS    
 
Geloofsbelijdenis (staand) 
 
Wie dat wil, kan naar voren komen, de 
vingers in de doopschaal dopen (en 
het voorhoofd met doopwater in 
aanraking brengen).  
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Lied: 833 ‘Neem mij aan zoals ik ben’ (doorspelen / doorzingen 
en af en toe een tussenspel). 
 

 

 
 
 
Gebeden  
 
We sluiten de gebeden af met het zingen van het lied 
 
Onze Vader in de hemel  Maak alles nieuw 
Geef uw naam aan deze wereld Maak alles nieuw 
Breng Uw Koninkrijk tot leven  Maak alles nieuw 
Wees de hemel, wees de aarde Maak alles nieuw 
 
Geef het brood in onze dagen Maak alles nieuw 
En vergeef ons onze schulden Maak alles nieuw 
Laat ook ons elkaar vergeven Maak alles nieuw 
God, verlos ons van het kwade Maak alles nieuw 
 
 
ZEGEN 
 
Slotlied 634: 1 en 2 ‘U zij de glorie, opgestane Heer’ 
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2. Licht moge stralen in de duisternis, 
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is. 
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, 
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht: 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ontmoeting bij brood en boter, wijn en honing 
Agape- maaltijd / vredesmaaltijd 
 
De paaskaars blijft branden. 
 
Na de maaltijd kunt u het licht meenemen naar buiten. 

 


