
INHOUD 
 

Maandag – 15 april; avondgebed, aanvang 19.30 uur .............................................. blz. 1 
lector : Hanneke Dral 
m.m.v. : Jos Maters, orgel; Linda Vrolijk, cello 

Dinsdag – 16 april; avondgebed, aanvang 19.30 uur ................................................ blz. 3 
lector : Martin Tjalma 
m.m.v. : Dianne Heijstee, orgel en blokfluit; Emmy Bos, dwarsfluit 

Woensdag – 17 april; avondgebed, aanvang 19.30 uur ............................................ blz. 5 
lector : Mieke van der Veen 
m.m.v. : Dianne Heijstee, orgel; Emmy Bos, dwarsfluit; 

Hanneke Dral, cello 

Witte donderdag – 18 april; viering van schrift en tafel, aanvang 19.30 uur ........... blz. 7 
voorganger : ds. Jetty Scheurwater 
organist : Dianne Heijstee 
lector : Corry Theebe 

Goede vrijdag – 19 april; passieviering, aanvang 19.30 uur .................................... blz. 13 
ouderling van dienst  Herma Bosma 
organist  Dianne Heijstee 
lector 1  Ditte Oerlemans 
lector 2  Hanneke Dral 
koor  Projectkoor Bethlehemkerk 
muzikale leiding  Marlene Erdmann 

Paaswake - 20 april ; viering, aanvang 21.30 uur .................................................... blz. 22 
voorganger   ds. Jetty Scheurwater 
organist   Diannne Heijstee 
lectoren  Janneke Floor 
  Erik Verkerk 

Gebeden  .......................................................................................... blz. 28 

Koster: Trinette Boer 

 

voor informatie en terugluisteren van deze vieringen: www.bethlehemkerk.nl 

 
meehelpen de onkosten te bestrijden? zie binnenzijde omslag achter. 

GEBEDEN 
vervolg  

 

Onze Vader   (Oecumenische tekst) 
  Onze Vader die in de hemel zijt, 

Uw naam worde geheiligd. 
Uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wilt u meehelpen de onkosten te bestrijden die voortvloeien uit deze extra diensten? 
Onze penningmeester ziet uw gift graag tegemoet op rekeningnummer 
NL45RABO0373722494, ten name van Protestantse gemeente Hilversum, inz. PWG 
Bethlehemkerk wijkkas, o.v.v. “Paasweek”. 
Bij voorbaat dank voor uw gift. 
 

Tekstverwerking : Mieke van der Veen 
Druk : Printerette, Hilversum 
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GOEDE  WEEK  2019 

Bethlehemkerk  
Hilversum 



GEBEDEN 
 

 
Avondgebed 

  Blijf bij ons, God, 
en ken ons bij onze namen 
als uw kinderen. 

  Bewaar ons 
als de nacht ons sprakeloos maakt 
en angst aanjaagt. 

  Bewaar ons,  
wanneer uw Naam verbleekt 
onder onze twijfels 
en onze nacht geen ster meer kent. 

  Bewaar uw schepping 
voor het duister dreigen 
van een blijvende nacht. 

  Bewaar vriend en vreemde, 
voor hen, die van hen houden, 
voor uw grote dag. 

  Bewaar ons allen 
in de nacht van pijn en zorgen – 
in de beproevingen van het leven 
en zegen ons 
met het licht van uw ogen. 

 

MAANDAG 
liturgische kleur: paars 

IN STILTE  KOME N W IJ  SAMEN RO ND DE  B R ANDE ND E PAASK AAR S  

Muziek  Prelude uit Cellosuite nr. 1 [BWV 1007] J.S. Bach 

Psalmgebed 
Voorganger : God kom ons te hulp! 
Allen : Haast u om ons te helpen. 
Voorganger : Doe ons vandaag verstaan wat tot vrede strekt. 
Allen : Open onze ogen. 

Zingen  Lied 27:1 ‘Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here’ 
Lezen  Psalm 27: 2-3 
Zingen  Lied 27: 2 
Lezen  Psalm 27: 5-6 
Zingen  Lied 27: 4 
Lezen  Psalm 27: 9b-13 
Zingen  Lied 27: 7 

De Schriften 
Lezen  Jesaja 42: 1-7 
Overdenking van het gelezene in stilte 
Zingen  Lied 459: 1 -5; ‘Ik breng een rechter aan het licht’. 

Gebeden 

Voorbeden, drie maal met gezongen responsie door allen: 
 
Avondgebed (tekst op blz. 28) 
Stil gebed 
Onze Vader  (tekst op blz. 29) 

Zingen  Lied 559: 1; ‘Gij die ver voor ons uit’ 

 

 - 28 - - 1 - 



  
A -


men,

 
a -


men,


a -


men.

Zegenbede 
Voorganger  Dat onze handen zich blijven openen 

voor God, voor elkaar, 
dat onze voeten 
de lieflijke weg van vrede gaan 
met elkaar, 
dat onze tong 
de woorden vindt 
die helen en vertroosten 
in zorg om elkaar, 
en dat in ons Gods licht niet dooft, 
daartoe zegene ons de Eeuwige, 
alle dagen van ons leven, 

Allen  
 
 

Stilte 

Muziek  Largo J. Williams 

 

 

 

IN STILTE  VE RL ATE N W IJ  D E  KERK ZAAL  

 

 

 

 

 
 

 

Vriendelijk verzoek: Wilt u dit boekje in de kerk achterlaten, wij willen het graag 
gebruiken in de volgende diensten. Hartelijk dank. 

het paasevangelie 

Wij vormen een kring. Wie niet kan (blijven) staan gaat op de voorste rij zitten. 
Opnieuw ontsteken wij onze kaarsen 

door het licht van Pasen aan elkaar door te geven. 

Lezen  Lucas 24: 1-11 
Voorganger : De Heer is waarlijk opgestaan! 
Allen: : Onze Heer leeft! 
Voorganger : Groeten wij elkaar uit naam van Jezus, de Levende. 

Vredegroet  Wij wensen elkaar de vrede van Christus  

Zingen : Lied 634; ‘U zij de glorie, opgestane Heer’ 

  1. U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, U zij alle eer! 

Alle menselijk lijden hebt Gij ondergaan 

om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan: 

U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, U zij alle eer! 

  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! 

Gesproken zegenbede 
Voorganger : Laten we gaan in de vrede van de Heer. 
Allen : God zij lof en dank. 
 

We verlaten de kerkzaal met onze lichtjes brandende. 
Neemt u uw kaarsje gerust mee naar huis. 

 

 

 

 

Ter herinnering aan de Goede Week 2019 mag u dit boekje mee naar huis nemen. 
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Voorganger : De Geest is het die levend maakt, 
die ons leidt in de waarheid, 
ons lokt met het visioen 
van een wereld waar het menselijk toegaat, 
waar mensen heel zijn. 
De Geest van de Levende, 
die met ons gaat naar de toekomst. 

Allen : Dat geloof ik 
allen gaan zitten 

Doopgedachtenis  
Zij die gedoopt zijn, kunnen nu naar voren gaan. Om hun doop te gedenken en 
te vieren ontvangen zij een kruisteken met doopwater op hun voorhoofd. 
Intussen zingen en neuriën wij: 

Zingen :  ‘In de Heer vind ik heel mijn sterkte’  (Taizé) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gebeden 

Gebeden 
Gebed van het feest, met acclamatie: 
 
 
 
 
 
 

Stil gebed, Onze Vader (tekst op blz. 29) 

DINSDAG 
liturgische kleur: paars 

IN STILTE  KOME N W IJ  SAMEN RO ND DE  B R ANDE ND E PAASK AAR S  

Muziek  Adagio uit Partita 3 G.Ph. Telemann 

Psalmgebed 
Voorganger : God kom ons te hulp! 
Allen : Haast u om ons te helpen. 
Voorganger : Doe ons vandaag verstaan wat tot vrede strekt. 
Allen : Open onze ogen. 

Zingen  Liedboek 71: 1 
Lezen  Psalm 71:3-6 
Zingen  Liedboek 71: 5 
Lezen  Psalm 71:9-13 
Zingen  Liedboek 71:8 en 9 
Lezen  Psalm 71:17-21 
Zingen  Liedboek 71:13 en 14 

De Schriften 
Lezen  Jesaja 49: 1-6 
Overdenking van het gelezene in stilte 
Zingen  Liedboek 513; ‘God heeft het eerste woord’ 

Gebeden 
Voorbeden, drie maal met gezongen responsie door allen  

Avondgebed (tekst op blz. 28) 
Stil Gebed 
Onze Vader (tekst op blz. 29) 
 

Zingen  Liedboek 547: 1, 2, 3 en 6; ‘Met de boom des levens’ 
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A -


men,

 
a -


men,


a -


men.

Zegenbede 
Voorganger  Dat onze handen zich blijven openen 

voor God, voor elkaar, 
dat onze voeten 
de lieflijke weg van vrede gaan 
met elkaar, 
dat onze tong 
de woorden vindt 
die helen en vertroosten 
in zorg om elkaar, 
en dat in ons Gods licht niet dooft, 
daartoe zegene ons de Eeuwige, 
alle dagen van ons leven, 

Allen  
 
 

Stilte 

Muziek  Dolce uit Fantasia nr. 6 G.Ph. Telemann 
 
 
 
 

IN STILTE  VE RL ATE N W IJ  D E  KERK ZAAL  
 

 

 

 

 

 

 

 

Vriendelijk verzoek: Wilt u dit boekje in de kerk achterlaten, wij willen het graag 
gebruiken in de volgende diensten. Hartelijk dank. 

doopgedachtenis 

Gebed 
Voorganger : Gezegend zijt Gij, barmhartige God! 

Deze nacht gedenken wij 
dat U zich ontfermt over de wereld in Jezus –  
vriend van de armen 
en beschermer van vrouwen, 
herder van dolenden en 
heler van gebrokenheid – 
en zo uw liefde plant in mensen 
dieper dan het kwade. 

Allen : dit is de nacht waarin wij gedenken  
dat onze Messias heeft verbroken 
de macht van ’t kwaad, 
de banden van de dood. 

Lezen  Romeinen 6: 3-9 
Een diaken draagt water binnen en vult de doopvont met water. 

De voorganger spreekt een gebed uit. 

Gebed 
allen gaan staan 

Wij belijden ons geloof  
Voorganger : IK-ZAL-ER-ZIJN is onze God, 

God over de goden, 
Schepper van hemel en aarde, 
die ons de aarde heeft toevertrouwd; 

  Vader van zijn volk onderweg, 
Moeder van alle levenden. 

Allen : Dat geloof ik 

Voorganger : Zijn vrederijk is nabij gekomen 
in Jezus van Nazareth, de Gezalfde, 
die zich heeft overgegeven voor ons mensen 
en door de dood heen is opgestaan. 
Hij roept ons hem te volgen. 

Allen : Dat geloof ik. 
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- beproeving en verbond - 

Lezen : Genesis 22: 1 – 18 

Gebed door de voorganger, afgesloten met: 
  Door Jezus Christus, onze Heer, 
Allen : Amen. 

Zingen  Lied 803: 1 en 2; ‘Uit Oer is hij getogen’ 

- uittocht en verbondssluiting - 

Lezen  Exodus 14: 19 - 31 

Gebed door de voorganger, afgesloten met: 
  Door Jezus Christus, onze Heer, 
Allen : Amen. 

Zingen  Lied 151: 1 en 3; ‘Ik zing voor de Heer en ik prijs zijn gezag’ 

- ballingschap, redding en verbondsvernieuwing - 

Lezen  Jesaja 55 

Gebed door de voorganger, afgesloten met: 
  Overal op aarde zijn er mensen die doen van U behaagt. 

Waar U regeert, prijzen mensen Uw Naam! 
Wij verheffen onze stemmen 
en stemmen in met de lofprijzing: 

Zingen  Lied 103e; ‘Bless the Lord’ 
   Refrein zingen – daarna zachtjes neuriën,  

terwijl de voorganger couplet 1 leest. 
Refrein zingen – daarna zachtjes neuriën,  
terwijl de voorganger couplet 2 leest. 
Refrein zingen – daarna zachtjes neuriën,  
terwijl de voorganger couplet 3 en 4 leest. 
Refrein zingen. 

WOENSDAG 
liturgische kleur: paars 

IN STILTE  KOME N W IJ  SAMEN RO ND DE  B R ANDE ND E PAASK AAR S  

Muziek Larghetto uit de Sonate in F gr. G.F. Handel 

Psalmgebed 
Voorganger : God kom ons te hulp! 
Allen : Haast u om ons te helpen. 
Voorganger : Doe ons vandaag verstaan wat tot vrede strekt. 
Allen : Open onze ogen. 

Zingen  Liedboek 69: 1 
Lezen  Psalm 69: 5-13 
Zingen  Liedboek 69: 4 
Lezen  Psalm 69: 17-30 
Zingen  Liedboek 69: 8 en 9 

De Schriften 
Lezen  Jesaja 50: 4-9a 
Overdenking van het gelezene in stilte 
Zingen  Liedboek 548; ‘Het heeft de Heilige behaagd’ 

Gebeden 
Voorbeden, drie maal met gezongen responsie door allen  

Avondgebed (tekst op blz. 28) 
Stil gebed 
Onze Vader (tekst op blz. 29) 

Zingen  Liedboek 576a: 1, 3 en 7; ‘O hoofd vol bloed en wonden’ 
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A -


men,

 
a -


men,


a -


men.

Zegenbede 
Voorganger  Dat onze handen zich blijven openen 

voor God, voor elkaar, 
dat onze voeten 
de lieflijke weg van vrede gaan 
met elkaar, 
dat onze tong 
de woorden vindt 
die helen en vertroosten 
in zorg om elkaar, 
en dat in ons Gods licht niet dooft, 
daartoe zegene ons de Eeuwige, 
alle dagen van ons leven, 

Allen  
 
 

Stilte 
 

Muziek  Largo uit Xerxes  G.F. Händel 
 
 
 
 

IN ST ILTE  VERL ATEN WI J  DE  KE RKZ AAL  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Vriendelijk verzoek: Wilt u dit boekje in de kerk achterlaten, wij willen het graag 
gebruiken in de volgende diensten. Hartelijk dank. 

De diaken geeft het licht van de Paaskaars door. 
Aan dat licht ontsteken wij onze eigen lichtjes. 

Dan spreken we uit: 
Voorganger : Het licht van Christus 

die in heerlijkheid verrezen is, 
moge de duisternis uit ons leven verdrijven. 

Allen : De nacht is voorbijgegaan, 
de dag is aangebroken: 
de zon der gerechtigheid gaat over ons op. 
Amen. 

Zingen  Lied 600: 1, 3 en 4; ‘Licht, ontloken aan het donker’ 

  1. Licht, ontloken aan het donker, 

licht, gebroken uit de steen, 

licht, waarachtig levensteken, 

werp uw waarheid om ons heen! 

2. Licht, geschapen, uitgesproken, 3. Licht, aan liefde aangestoken, 

licht, dat straalt van Gods gelaat,  licht, dat door het donker brandt, 

licht uit Licht, uit God geboren,  licht, jij lieve lentebode, 

groet ons als de dageraad!  zet de nacht in vuur en vlam! 

Enkele lampen gaan aan. 
We doven onze kaarsjes en gaan zitten. 

de schriften gelezen en gezongen 

- scheiding en schepping - 

Lezen  Genesis 1: 1 - 2:3 

Gebed door de voorganger, afgesloten met: 
  Door Jezus Christus, onze Heer, 
Allen : Amen. 

Zingen  Lied 162, 1, 2 en 6; ‘in het begin lag de aarde verloren’ 
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PAASWAKE 
liturgische kleur: wit 

DEZE  DIE NST I S  EEN VOO R TZET TI NG VAN DE  DIE NST VAN GOEDE  VR IJD AG .  
IN DE  ST ILTE  V AN HET  DU I STE R KOME N WIJ  SA ME N .  

 
Traditioneel duurt de paaswake de hele nacht en worden pas bij het ochtendgloren 

(op de derde dag!) het paasevangelie gelezen en brood en wijn gedeeld. In deze 

wake verdichten we als het ware de liturgie van de paasnacht.  

De brandende paaskaars, die de aanwezigheid van de levende Heer symboliseert, 

wordt binnengedragen en wij ontsteken ons licht aan zijn licht en geven het elkaar 

door. De kaarsjes worden op een daarvoor geschikte plaats brandend neergezet en 

aan het eind van de viering draagt ieder van ons het licht de wereld in. 

We gedenken de grote daden van God en we gedenken onze doop.  

En we bidden – gaandeweg van donker naar licht. Er is geen preek; de Schriften 

spreken in deze nacht voor zichzelf. 

Stilte 

Fluitspel om te ontwaken 

lof van het licht 

De voorganger spreekt een tekst uit 
Allen gaan staan. 

De brandende paaskaars wordt door de diaken binnengedragen. 
Intussen zingen wij: 

Zingen : Licht dat terug komt 
Solo: : Licht dat terugkomt, hoop die niet sterven wil, 

vrede die bij ons blijft. 
Allen : 
 

 

 

 

 

 

WITTE DONDERDAG 
liturgische kleur: wit 

WIJ  KOMEN  BIJEEN  IN  STILTE 

Orgelspel 

voorbereiding 

Aanvangswoorden (naar psalm 91) 
Voorganger : Wie woont in de hoede van de allerhoogste God, 

Allen : overnacht in de schaduw van de machtige 

Voorganger : Bij nacht en ontij heb je niets te vrezen, 

Allen : hij is een schild, een muur om je heen 

Psalmgebed  ‘Jubel God ter eer’ 
Zingen  Liedboek 81: 1 en 2 

Lezen  Psalm 81: 5-10 

Zingen  Liedboek 81: 8 en 9 

Lezen  Psalm 81: 12-17 

Zingen  liedboek 81: 14 

de dienst van het woord 

Gebed van de dag 

Lezen  Exodus 12: 8-13 

Zingen  Liedboek 818; ‘Niet is het laatste woord gesproken’ 

Lezen  I Korintiërs 11: 19-26 

Zingen  Liedboek 374: 1 en 5; ‘U, verborgen Christus, bid ‘k eerbiedig aan’ 

Lezen  Johannes 14: 15-31 

Zingen  Liedboek 1010; ‘Geef vrede , Heer, geef vrede’ 

Meditatie 

Muzikaal intermezzo 

    - 22 - - 7 - 



  
Duis1. -


ter -


nis


troon -


de


hoog


ver -


he -


ven,


  

de


men -


sen


vie -


len


ster -


vend


neer.


  

Een


woord


van


licht


zou


hen


doen


le -


ven -


  

de


loop


der


din -


gen


nam


een


keer.

de viering van de tafel van brood en wijn 

Dankzegging en voorbeden 
voorbeden telkens beantwoord met gezongen acclamatie door allen: 

     LB nr. 367
b 

 

 

 

 

 

 

Inzameling van de gaven voor het project van het werelddiakonaat 
Vooraan op de tafels staan schalen voor de gaven. 

Nodiging 
 

Voorganger : Als teken van zijn liefde voor allen die Hem zoeken, 
nodigt de Heer ons aan zijn maaltijd. 
Jezus zegt: ‘Ik ben het brood des levens; 
wie in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten.’ 

  Kom dan en deelt in zijn gaven, 
want zo wil de Heer met ons zijn. 

Zingen  Liedboek 568a; ‘Ubi caritas‘ - overgang naar de tafelviering 

 

Terwijl we zingen gaan we naar de tafel op het liturgisch centrum.  
Breng uw gaven mee naar de tafel!  

Voor we gaan zitten, wensen we de mensen naast en tegenover ons  
de vrede van Christus. 

Tafelgebed  ‘Vreugde om onze redding’ [DB 33] 

Voorganger  Christus is verrezen! 
Allen  Hij is waarlijk verrezen. 
Voorganger  Verheft uw hart tot in de hemel 
Allen  waar Christus regeert in heerlijkheid. 
Voorganger  Laat ons dank brengen aan God. 
Allen  Het is goed Hem te danken en te prijzen. 

  omwille van Hem die een mens van liefde was 
en om ons allen een man van smarten werd: 
Jezus, mensenzoon en levenslicht, 
dit uur en in eeuwigheid. 
Amen 

Zingen : Duisternis troonde hoog verheven 
Tekst Huub Oosterhuis; Melodie :Gezang 488A LvdK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  2. Hij was bereid een woord voor allen, 
dat ene woord van licht te zijn, 
Als zaad in harde grond gevallen –  
hij achtte niet de stervenspijn. 

  3. Zo is hij in de nacht verdwenen, 
geen engel heeft hem brood gebracht, 
geen sterrenbeeld hem toegeschenen, 
geen moederschoot hem opgewacht. 

 

IN 

STILTE 
GAAN WE UITEEN  

 

Vriendelijk verzoek: Wilt u dit boekje in de kerk achterlaten, wij willen het graag 
gebruiken in de volgende dienst. Hartelijk dank. 
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Epiloog 

De Schrift in vervulling; 
‘Geen van zijn beenderen zal verbrijzeld worden’ 

Lezen : Johannes 19: 31-42 
Het was voorbereidingsdag, en de Joden wilden voorkomen dat de lichamen op sabbat, en 
nog wel een bijzondere sabbat, aan het kruis zouden blijven hangen. Daarom vroegen ze 
Pilatus of de benen van de gekruisigden gebroken mochten worden en of ze de lichamen 
mochten meenemen.  
[…] 

Ze wikkelden Jezus’ lichaam met de balsem in linnen, zoals gebruikelijk is bij een Joodse 
begrafenis. Dicht bij de plaats waar Jezus gekruisigd was lag een olijfgaard, en daar was 
een nieuw graf, waarin nog nooit iemand begraven was. Omdat het voor de Joden 
voorbereidingsdag was en dat graf dichtbij was, legden ze Jezus daarin. 

Zingen : Lied 587: 6 en 7; ‘Licht voor de wereld’ 

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

de waarheid is gezien om te geloven. 

Daarom Heer Jezus, met de ooggetuige 

wil ik mij buigen. 

  7. Rijke geschenken zou ik willen geven, 

eerbied en dank, de mirre van mijn leven. 

Eer aan de Heer, die dood en duister keerde, 

Licht voor de wereld. 

Gebed 
Voorganger : Heilige, hemelse Vader, 

hier staan wij dan voor U 
met niets in onze handen. 
Mensen van een wereld  
vol haat en tweedracht, 
vol onrecht en menselijk verdriet; 
bevrijd ons;  
vernieuw ons en onze wereld 
door de kracht van de liefde, 
die sterker is dan de dood, 

Voorganger Vol vreugde om onze redding, 
o God van al wat bestaat, 
zeggen wij U dank 
door Jezus Christus. 
U sprak: ‘Er zij licht’ 
en er was licht. 

Allen  Uw licht schijnt in onze duisternis. 

Voorganger  Het is om U dat de aarde leven voortbrengt 
in al zijn verscheidenheid. 
U hebt ons geschapen 
om te luisteren naar uw Woord, 
om uw wil te doen 
en vervuld te worden van uw liefde. 

Allen  Het is goed om U te danken. 

Voorganger  U hebt uw Zoon gezonden 
om voor ons de weg te zijn 
die wij zullen gaan 
en de waarheid 
die wij zullen kennen. 
U hebt uw Zoon gezonden 
opdat Hij zijn leven gaf 
om ons te bevrijden uit onze zonde. 
Zie de Mens, 
de Redder van de wereld, 
die zichzelf niet wilde redden, 
de Eersteling van de schepping, 
door de wereld verstoten. 
Zijn kruis schenkt ons verzoening: 

Allen  Christus brengt vrede 
tussen God en de wereld, 
de wereld en God. 

Voorganger  U zendt uw heilige Geest 
om uw kerk te leiden, te sterken, 
aan te sporen en te doen herleven. 
Daarom, met al uw getuigen 
die ons aan alle zijden omgeven, 
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  talloos als de sterren aan de hemel, 
prijzen wij U om uw schepping 
en danken wij U voor onze roeping, 
vanuit de grond van ons hart, 
verheugd en vol liefde: 

Allen  Heilige God, heilig en barmhartig, 
heilig en rechtvaardig, 
alle eer en goedheid komen U toe. 
Glorie aan U, allerhoogste en genadige God. 

Voorganger  Gezegend bent U, heilige God, in uw Zoon, 
die de voeten van zijn leerlingen waste. 
‘Ik ben onder u’, zei Hij, ‘als iemand die dient’. 

  In de nacht voordat Hij stierf, 
nam Hij brood en dankte U. 
Hij brak het, gaf het aan zijn leerlingen en zei: 
Neem, eet, dit is mijn lichaam 
dat voor u gegeven wordt: 
doet dit om Mij te gedenken. 

  Na de maaltijd nam Hij de beker 
en dankte U. 
Hij gaf hem aan zijn leerlingen en zei: 
Drinkt hieruit. 
Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, 
vergoten voor u, vergoten voor allen, 
tot vergeving van zonden: 
doet dit om Mij te gedenken. 

  Met dit brood en deze wijn 
gedenken wij daarom uw goedheid voor ons. 

Allen  God van heden en verleden 
als uw volk gedenken wij uw Zoon. 
Wij danken U voor zijn kruis en verrijzenis, 
wij scheppen moed uit zijn hemelvaart, 
wij zien uit naar zijn wederkomst in heerlijkheid, 
in Hem geven wij onszelf aan U. 

Voorganger  Zend uw heilige Geest, 
dat wij die het lichaam van Christus ontvangen, 

   Gij zijt toch zonder zonde, 

toch niet in ‘t kwaad gebonden 

als wij en onze kinderen zijn. 

de Schrift in vervulling; ‘Ik heb dorst’  

Lezen : Johannes 19: 28-30 
Toen wist Jezus dat alles was volbracht, en om de Schrift geheel in vervulling te 
laten gaan zei hij: ‘Ik heb dorst.’ Er stond daar een vat zure wijn; ze staken er een 
majoraantak met een spons in en brachten die naar zijn mond. Nadat Jezus ervan 
gedronken had zei hij: ‘Het is volbracht.’ Hij boog zijn hoofd en gaf de geest. 

 

Inkeer in stilte 

De paaskaars wordt gedoofd en weggedragen 

 

Koor: Let darkness fall Adagio in g minor, T. Albinoni, R. Giazotto 

   tekst: P. Stewart; arr: J. Paige 
Let darkness fall in silence. 

Let teardrops fall in sorrow. 

Come, see the crown of thorns. 

Come, see the the wooden throne. 

Come, see that tattered robe. 

Behold the King! 

Kyrie eleison,  

let the earth receive her King. 

 

Let darkness fall in silence. 

Let teardrops fall in sorrow. 

Come, see the crown of thorns. 

Come, see the the wooden throne. 

Come, see that tattered robe. 

Behold the King! 

Requiem aeternam,  

let the earth receive her King. 

 .Laat het duister nu in stilte vallen. 

Laat in verdriet de tranen vallen. 

Kom, zie de doornenkroon. 

Kom, zie de houten troon. 

Kom zie het gehavend kleed. 

Aanschouw de Koning! 

Heer, ontferm U, 

laat de aarde haar Koning ontvangen. 

 

Laat het duister nu in stilte vallen. 

Laat in  verdriet de tranen vallen. 

Kom, zie de doornenkroon. 

Kom, zie de houten troon. 

Kom zie het gehavende kleed. 

Aanschouw de Koning! 

Eeuwige rust, 

laat de aarde haar Koning ontvangen. 
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Koor: Ave Verum Philip Stopford 

Ave verum corpus,  

natum ex Maria Virgine,  

Vere passum, immolatum  

In cruce pro homine,  

Cujus latus perforatum  

Unda fluxit sanguine.. 

Esto nobis praegustatum  

In mortis examine.  

O Jesu dulcis, O Jesu pie,  

O Jesu, fili Mariae! 

 Gegroet waarachtig lichaam [van Christus],  

geboren uit de Maagd Maria,  

dat werkelijk heeft geleden,  

en voor de mens geofferd is aan het kruis.  

Uit wiens doorboorde zijde  

bloed vloeide. 

Laat dit ons een voorsmaak zijn  

tijdens de beproeving van de dood.  

O zoete Jezus, O trouwe Jezus,  

O Jezus, Zoon van Maria. 

de Schrift in vervulling; 
‘Ze verdeelden mijn kleren onder elkaar en wierpen het lot om 

mijn mantel’ 

Lezen : Johannes 19: 23-27 
Nadat ze Jezus gekruisigd hadden, verdeelden de soldaten zijn kleren in vieren, voor 
iedere soldaat een deel. Maar zijn onderkleed was in één stuk geweven, van boven tot 
beneden. Ze zeiden tegen elkaar: ‘Laten we het niet scheuren, maar laten we loten wie 
het hebben mag.’ Zo ging in vervulling wat de Schrift zegt: ‘Ze verdeelden mijn kleren 
onder elkaar en wierpen het lot om mijn gewaad.’ Dat is wat de soldaten deden. 

Bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder met haar zuster, Maria, de vrouw van Klopas, 
en Maria uit Magdala. Toen Jezus zijn moeder zag staan, en bij haar de leerling van wie hij 
veel hield, zei hij tegen zijn moeder: ‘Dat is uw zoon,’ en daarna tegen de leerling: ‘Dat is 
je moeder.’ Vanaf dat moment nam die leerling haar bij zich in huis. 

Zingen : Lied 577: 1 en 2; ‘O wereld, zie uw leven’ 

   1. O wereld, zie uw leven 

hoog aan het kruis geheven, 

uw heil zinkt in de dood. 

De eersteling van allen 

laat stil zich welgevallen 

verdrukking, slagen, hoon en spot. 

   2. Wie heeft U zo geslagen, 

waarom moet Gij verdragen 

die bitterheid en pijn? 

  ook werkelijk het lichaam van Christus mogen worden; 
dat wij die zijn beker delen, 
kracht opdoen uit de ene ware wijnstok. 

Allen  U roept ons om Christus te volgen – 
help ons om te verzoenen en te verenigen. 
En als het lijden ons overkomt, 
laat onze roeping dan onze hoop zijn. 

Voorganger  Want U, enige en hemelse God, maakt alles nieuw: 
U bent het begin en het einde, de eerste en de laatste. 

Allen  Lof en heerlijkheid en liefde aan U 
door ons en al uw mensen, 
vandaag en alle dagen, 
hier en overal. Amen. 

 
Voorganger  Laten wij bidden tot God, onze Vader, 

met de woorden die Jezus ons geleerd heeft: 

Allen  Onze Vader …. (tekst op blz. 29) 
 

Gemeenschap van brood en wijn 
Voorganger  Brood dat leven geeft 

en wijn die het hart verheugt – 
in deze tekenen wil de Levende Heer met ons zijn. 
Kom, laten wij zijn overvloed met elkaar delen 

Delen van brood wijn. 
Dankgebed 

Voorganger  God van liefde, 
[……] 

  Laat ons nooit alleen 
zelfs niet in de dood 
Dat bidden wij U in de naam van Hem 
die ons is voorgegaan naar U: 
Jezus, de Levende. 

Allen  Amen 

Zingen  Lied 611: 1, 2 en 3; ‘Wij zullen leven, God zij dank’ 

 - 18 - - 11 - 



overgang naar goede vrijdag 

Lezen : Johannes 13: 16-21 

Beurtspraak 
Voorganger : Jezus, pionier van Gods nieuwe wereld: 

Allen : Als boden van jouw vrede, hier begonnen, 

zo worden wij de wereld in gezonden. 

 

 

 

IN STILTE  

VERL ATE N WIJ  HE T L I T U R GISC H CE NT RUM  

 

 

 

 
 

 

 

 

Na de viering is er gelegenheid om samen de live-uitzending van The Passion 

2019 te zien. De TV-uitzending wordt met enige vertragingstijd op een groot 

scherm in vertoond. Na de uitzending (duurt ca een uur) is er gelegenheid om 

na te praten over deze passie-uitvoering. 

 

 

 
 

 

Vriendelijk verzoek: Wilt u dit boekje in de kerk achterlaten, wij willen het graag 
gebruiken in de volgende diensten. Hartelijk dank. 

Allen 5. Ja, het liefst bid ook ik  6. Ik huil mee met het volk, 

tot die God om erbarmen  ik ben blind met de blinden, 

met de ogen naar boven,  ik ben blind voor het teken: 

met de blik afgewend. in een mensengezicht. 

Lezen : Johannes 19: 7-16 
De Joden zeiden: ‘Wij hebben een wet die zegt dat hij moet sterven, omdat hij zich de 
Zoon van God heeft genoemd.’ Toen Pilatus dat hoorde werd hij erg bang. Hij ging het 
pretorium weer in en vroeg aan Jezus: ‘Waar komt u vandaan?’ Maar Jezus gaf geen 
antwoord.  
[…] 
Pilatus zei tegen de Joden: ‘Hier is hij, uw koning.’ 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 geen andere koning dan de keizer!’ 
Toen droeg Pilatus hem aan hen over om hem te laten kruisigen. Zij voerden Jezus weg. 

Zingen : Lied 587: 3 en 4 

  3. Hemelse koning, door God uitgekozen, 

waarom staat U terecht als rechteloze?  

U hebt geen schuld, de waarheid is geschonden.  

U draagt mijn zonden. 

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

de mens die uit de hemel is geboren.  

Ik ben de gesel die hem openhaalde,  

ik laat hem vallen. 

woorden van Pilatus; 
‘wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven’ 

Lezen : Johannes 19: 17-22 
Jezus droeg zelf het kruis naar de zogeheten Schedelplaats, in het Hebreeuws Golgota. 
Daar kruisigden ze hem, met twee anderen, aan weerskanten één, en Jezus in het midden. 
Pilatus had een inscriptie laten maken die op het kruis bevestigd werd. Er stond op ‘Jezus 
uit Nazaret, koning van de Joden’. Het stond er in het Hebreeuws, het Latijn en het Grieks, 
en omdat de plek waar Jezus gekruisigd werd dicht bij de stad lag, werd deze inscriptie 
door veel Joden gelezen. De hogepriesters van de Joden zeiden tegen Pilatus: ‘U moet niet 
“koning van de Joden” schrijven, maar “Deze man heeft beweerd: Ik ben de koning van de 
Joden”.’ ‘Wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven,’ was het antwoord van Pilatus. 
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Zingen : Lied 945: 1 koor, 2 en 4 allen; ‘Ja, het liefst zou ook ik’ 

Koor 

 

 

 

 

 

 

 

Allen 2. en ik houd stiekem hoop  4. En ik schreeuw, bal mijn vuist: 

op de heer van de machten,  ach, wat is dan dat mensje, 

een reusachtige redder   zonder redding van boven? 

van een wereld in nood.  Brengt een mens ons soms heil? 

Lezen : Johannes 18: 38b-19: 6 
‘Ik heb geen schuld in hem gevonden,’ zei hij. ‘Maar het is bij u gebruikelijk dat ik met 
Pesach iemand vrijlaat – wilt u dat ik de koning van de Joden vrijlaat?’ Toen begon 
iedereen te schreeuwen: ‘Hem niet, maar Barabbas!’ Barabbas was een misdadiger. 

Toen liet Pilatus Jezus geselen. De soldaten vlochten een kroon van doorntakken, zetten 
die op zijn hoofd en deden hem een purperen mantel aan. Ze liepen naar hem toe en 
zeiden: ‘Leve de koning van de Joden!’, en ze sloegen hem in het gezicht. Pilatus liep weer 
naar buiten en zei: ‘Ik zal hem hier buiten aan u tonen om u duidelijk te maken dat ik geen 
enkel bewijs van zijn schuld heb gevonden.’ Daarop kwam Jezus naar buiten, met de 
doornenkroon op en de purperen mantel aan. ‘Hier is hij, de mens,’ zei Pilatus. Maar toen 
de hogepriesters en de gerechtsdienaars hem zagen begonnen ze te schreeuwen: ‘Kruisig 
hem, kruisig hem!’ Toen zei Pilatus: ‘Neem hem dan maar mee en kruisig hem zelf, want ik 
zie niet waaraan hij schuldig is.’ 

Zingen : Lied 945: 3 koor, 5 en 6 allen 

Koor 3. Maar dan klinkt: ‘Zie de mens’  

en ik kijk in een spiegel,  

zie het lijden, de onmacht,  

mijn armzalig gezicht. 

GOEDE VRIJDAG 
liturgische kleur: paars 

WIJ  KOMEN  BIJEEN  IN  STILTE 
deze viering is een voortzetting van de dienst van Witte Donderdag. 

we lezen over het lijden en sterven van Jezus uit het evangelie naar Johannes. 

Inkeer in stilte 

Koor: God so loved the world uit: The Crucifixion van John Stainer 

God so loved the world, that He gave His 
only begotten Son, that whoso believeth 
in Him should not perish, but have 
everlasting life. 

For God sent not His Son into the world 

to condemn the world; but that the world 

through Him might be saved. 

 God had de wereld zo lief, dat Hij Zijn 

eniggeboren Zoon gaf, opdat iedereen die in 

Hem gelooft niet verloren zou gaan, maar 

eeuwig leven zou hebben. 

God heeft Zijn Zoon niet naar de wereld 

gestuurd om een oordeel over haar te vellen, 

maar om die door hem te redden. 

Gebed 

de woorden van Jezus in vervulling; 
‘geen van hen die u mij gegeven hebt, heb ik verloren laten gaan’ 

Lezen : Johannes 18: 1-11 
Nadat Jezus dit alles gezegd had, ging hij met zijn leerlingen naar de overkant van de 
Kidronbeek. Daar liep hij een olijfgaard in, met zijn leerlingen. Judas, zijn verrader, kende 
deze plek ook, want Jezus was er vaak met zijn leerlingen samengekomen. Judas ging 
ernaartoe, samen met een cohort soldaten en dienaren van de hogepriesters en de 
farizeeën.  
[…] 
Zo gingen de woorden in vervulling die hij gesproken had: ‘Geen van hen die u mij 
gegeven hebt, heb ik verloren laten gaan.’ Daarop trok Simon Petrus het zwaard dat hij bij 
zich had, haalde uit naar de slaaf van de hogepriester en sloeg hem zijn rechteroor af; 
Malchus heette die slaaf. Maar Jezus zei tegen Petrus: ‘Steek je zwaard in de schede. Zou 
ik de beker die de Vader mij gegeven heeft niet drinken?’ 

Zingen : Lied 587: 1 ‘Licht voor de wereld’ 

  1. Licht voor de wereld, geeft U zich gevangen 

in deze nacht van duistere belangen? 

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

heel om te horen. 
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de woorden van Annas; 
‘Het is goed dat één man sterft voor het hele volk’ 

Lezen : Johannes 18: 12-18 
De soldaten met hun tribuun en de Joodse gerechtsdienaars grepen Jezus en boeiden 
hem. Ze brachten hem eerst naar Annas, de schoonvader van Kajafas.  
[…] 
Het meisje sprak Petrus aan: ‘Ben jij soms ook een leerling van die man?’ ‘Nee, ik niet,’ zei 
hij. De slaven en de gerechtsdienaars stonden zich te warmen bij een vuur dat ze hadden 
aangelegd omdat het koud was; ook Petrus ging zich erbij staan warmen. 

Zingen : Lied 587: 2 ‘Licht voor de wereld’ 

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

Door uw gehoorzaam lijden kan ik verder, 

warm ik mij aan uw liefde die niet loochent. 

Open mijn ogen. 

de woorden van Jezus in vervulling; 
‘nog voor de haan kraait, zul jij mij driemaal verloochenen’ 

Lezen : Johannes 18: 19-27 
De hogepriester ondervroeg Jezus over zijn leerlingen en over zijn leer. Jezus zei: ‘Ik heb in 
het openbaar tot de wereld gesproken. Ik heb steeds onderricht gegeven op plaatsen 
waar de Joden bij elkaar komen, in synagogen en in de tempel, en nooit heb ik iets in het 
geheim gezegd.  
[…] 
Simon Petrus stond zich intussen nog steeds te warmen. ‘Ben jij soms ook een leerling van 
hem?’ vroegen ze. ‘Nee,’ ontkende Petrus, ‘ik niet.’ Maar een van de slaven van de 
hogepriester, een familielid van de man van wie Petrus het oor had afgeslagen, zei: ‘Maar 
ik heb toch gezien dat je bij hem was in de olijfgaard?’ Weer ontkende Petrus, en meteen 
kraaide er een haan. 

Zingen : ‘Noem de overtreding mij, die Gij begaan hebt’ LvdK 181:1 

    Noem de overtreding mij, die Gij begaan hebt, 

Het kwaad, gekruisigd God, dat Gij gedaan hebt, 

Waaraan Uw volk U schuldig heeft bevonden, 

Noem mij Uw zonden. 

de woorden van Jezus in vervulling; 
‘welke dood hij sterven zou’ 

Lezen : Johannes 18: 28-32 
Jezus werd van Kajafas naar het pretorium gebracht. Het was nog vroeg in de morgen. Zelf 
gingen ze niet naar binnen, om zich niet te verontreinigen voor het pesachmaal. Daarom 
kwam Pilatus naar buiten en vroeg: ‘Waarvan beschuldigt u deze man?’ Ze antwoordden: 
‘Als hij geen misdadiger was, zouden we hem niet aan u uitgeleverd hebben.’ Pilatus zei: 
‘Neem hem dan mee, en veroordeel hem volgens uw eigen wet.’ Maar de Joden wierpen 
tegen: ‘Wij hebben het recht niet om iemand ter dood te brengen.’ Zo ging de uitspraak 
van Jezus in vervulling waarin hij aanduidde welke dood hij sterven zou. 

Zingen : Lied 585: 1 koor, 2, 3 en 4 allen; ‘Zie de mens die in zijn lijden’ 

Koor 1. Zie de mens die in zijn lijden 

teken werd voor alle tijden 

van wat liefde dragen kan. 

Allen 2. Weerloos heeft Hij heel zijn leven 

zich aan anderen gegeven - 

weergaloos is Hij alleen. 

3. Die hem ooit op handen droegen 4. Maar nog is zijn hart bewogen 

zijn dezelfden die hem sloegen  om hun blinde onvermogen - 

en die vroegen om zijn dood.  stervende pleit hij hen vrij. 

de woorden van Pilatus en Jezus; 
‘geen schuld’ – ‘de meeste schuld’ 

Lezen : Johannes 18: 33-38a 

Nu ging Pilatus het pretorium weer in. Hij liet Jezus bij zich komen en vroeg hem: ‘Bent u 
de koning van de Joden?’ Jezus antwoordde: ‘Vraagt u dit uit uzelf of hebben anderen dit 
over mij gezegd?’ ‘Ik ben toch geen Jood,’ antwoordde Pilatus. ‘Uw volk en uw hoge-
priesters hebben u aan mij uitgeleverd – wat hebt u gedaan?’ Jezus antwoordde: ‘Mijn 
koningschap hoort niet bij deze wereld. Als mijn koningschap bij deze wereld hoorde, 
zouden mijn dienaren wel gevochten hebben om te voorkomen dat ik aan de Joden werd 
uitgeleverd. Maar mijn koninkrijk is niet van hier.’ Pilatus zei: ‘U bent dus koning?’ ‘U zegt 
dat ik koning ben,’ zei Jezus. ‘Ik ben geboren en naar de wereld gekomen om van de 
waarheid te getuigen, en ieder die de waarheid is toegedaan, luistert naar wat ik zeg.’ 
Hierop zei Pilatus: ‘Maar wat is waarheid?’  
Na deze woorden ging hij weer naar de Joden buiten. 
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