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Witte Donderdag 14 april 2022 – aanvang 19.30 uur 

 
In deze dienst staan we stil bij de laatste maaltijd die Jezus hield met zijn leerlingen. 
Dat was voor zijn arrestatie en terechtstelling aan het kruis. Die maaltijd was de 
joodse Paschamaaltijd, de gedachtenis van de uittocht uit Egypte. Als teken van 
volkomen dienstbaarheid heeft Jezus tijdens de maaltijd de voeten van zijn leerlingen 
gewassen. “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”. Voor ons is deze 
laatste maaltijd van Jezus met zijn leerlingen geworden tot de instelling van het Heilig 
Avondmaal oftewel de Maaltijd van de Heer. Daarom vieren we in deze dienst het 
Avondmaal.  

 
Goede Vrijdag 15 april 2022 – aanvang 19.30 uur 

 
Op Goede Vrijdag staan we in een sobere dienst stil bij de weg van Jezus naar het 
kruis van Golgotha. De kruisweg die de lichtweg werd. We lezen het lijdensevangelie 
volgens de evangelist Johannes en zingen daarbij liederen uit verschillende tradities. 
Tijdens de lezingen worden twaalf kaarsen gedoofd, als teken dat Hij op de weg naar 
Golgotha zelfs door zijn trouwste leerlingen wordt verlaten. Wanneer we horen over 
het sterven van Jezus, wordt de Paaskaars gedoofd. De aansluitende Goede 
Vrijdaggebeden verwoorden het besef dat het lijden en sterven van Jezus van alles 
omvattende betekenis is. Daarom benoemen deze gebeden breeduit het lijden van 
heel de mensheid. 

 
Paaswake Zaterdag 16 april 2022 – aanvang 21.00 uur 

 
Deze nacht is een nacht van waken, van uitzien naar het licht dat de duisternis 
overwint. De dienst begint ingetogen met het binnendragen van de nieuwe 
Paaskaars. We geven het licht van Pasen aan elkaar door - wilt u hierbij heel 
voorzichtig zijn? We lezen en zingen verhalen uit het Oude Testament waarin wij 
God ontmoeten als een God van leven en bevrijding. Deze verhalen vinden hun 
hoogtepunt in het lezen van het evangelie van de opstanding. 
Oorspronkelijk was de Paasnacht het moment waarop nieuwe geloofsleerlingen door 
de doop werden opgenomen in de gemeente. Later ontstond het gebruik dat ook 
degenen die al eerder gedoopt waren hun doopgeloften vernieuwden. Ook wij 
gedenken op deze avond onze doop. Weten en vieren dat ook wij getrokken zijn door 
het water heen, met Christus door de dood heen naar nieuw leven. Door het donker 
van de nacht naar het licht van de nieuwe morgen 
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WITTE DONDERDAG 
 

Orgelspel 
 

Welkomstwoord 
 

Aanvangslied: Psalm 65: 1 (allen staan) 
 

 
Moment van stilte 
 

Groet 
v Genade en vrede, u en jullie allemaal,  
 van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer. 
a  Amen. 
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Bemoediging 
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. 
 

Gebed van toenadering 
v  … dit bidden wij U in de naam van Jezus Christus, onze Heer. 
a  Amen. 
 

Vervolg aanvangslied: Psalm 65: 2  
 

Zalig wie door U uitverkoren mag wonen in uw hof, 
hoezeer hij door zijn schuld verloren terneerlag in het stof. 
Wij worden door U begenadigd die heilig zijt en goed. 
Gij die ons in uw huis verzadigt met alle overvloed. 

 (allen gaan zitten) 

Gebed van Witte Donderdag 
v … in deze goede dagen en heel ons leven … 
a Amen. 
 

Inleiding 
 

Lied bij het begin: Lied 558: 1, 4 
 

 
Om het brood, Heer, dat Gij breekt, 
om de beker die Gij reikt, 
om de woorden die Gij spreekt, Kyrie eleison. 

 
De schikking op de tafel: ‘In het teken van Pesach’ 
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Tussenzang: Zingend Geloven 1, 35: 1, 2 


Wij moeten ons brood haastig eten; 
het is ongezuurd weliswaar, 
maar dat hindert niet nu wij weten 
dat de Heer ons niet heeft vergeten, - 
met mantels en al staan wij klaar, 
met mantels en al staan wij klaar. 

 

Schriftlezing: Johannes 13: 1-5, 12-15 
 

Vervolg tussenzang: Zingend Geloven 1, 35: 3 
 

Vannacht komen wij weer tot leven 
en gaan in een lange stoet 
naar 't land dat de Heer ons zal geven, 
waar geen zweep meer wordt opgeheven, 
waar wij leven in overvloed, 
waar wij leven in overvloed. 

 

Overdenking 
 

Muzikaal meditatief moment 



7 

Lied na de overdenking: ZG 5,63: 1, 2 


Hij heeft ons zoekende bestaan 
gekend, zich onder ons gezaaid 
als graan dat niet verloren gaat. 
Gods adem wekt het uit de dood 
om op te staan. 
 

Maaltijd van de Heer 
We vieren het avondmaal terwijl we naar voren komen, het brood van de voorganger 
ontvangen en bij de diakenen een bekertje wijn of druivensap aangereikt krijgen. Het 
lege bekertje kunt u op het tafeltje neerzetten. 
  

v De HEER zal bij u zijn. 

a De HEER zal u bewaren. 
v Verheft uw hart. 
a Wij zijn met ons hart bij de HEER. 
v Brengen wij dank aan de HEER, onze God. 
a Hij is onze dankbaarheid waardig. 
v Ja, gezegend zijt Gij, Heer onze God, want Gij hebt uw volk bevrijd uit angst 

en duisternis. In de nacht zijt Gij voor ons uit gegaan, lichtend als vuur, en 
door het water van de dood voert Gij ons naar een land van vrede in 
overvloed. 
Gezegend zijt Gij om uw Zoon Jezus Christus, onze Heer, die de zijnen in de 
wereld heeft liefgehad ten einde toe; die op de avond voor zijn lijden met 
zijn leerlingen maaltijd hield en hun brood en wijn gegeven heeft als teken 
van leven voorgoed. Zo zullen wij, verlost door zijn dood en opgewekt door 
zijn verrijzenis, delen in zijn heerlijkheid.  
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Daarom, met engelen en aartsengelen, en met alle hemelse heerscharen, 
loven en verheerlijken wij uw glorierijke naam en zingen wij: 

 

 

 

 
 

v Heilige Vader, zo lief hebt Gij de wereld gehad dat Gij, toen de tijd vervuld 
was, uw eigen Zoon gezonden hebt opdat Hij onze Redder zou zijn.  
Hij, uw eeuwig Woord, is ons in alle dingen gelijk geworden behalve in de 
zonde. Aan armen heeft Hij het goede nieuws verkondigd, aan gevangenen 
bevrijding, aan bedrukten vreugde.  
Op de avond dat hij zichzelf vrijwillig overleverde - dat is heden - nam Hij het 
brood en na gedankt te hebben, brak Hij het en gaf het aan zijn leerlingen 
met de woorden: 

Neemt en eet, dit is mijn lichaam voor u.  
Doet dit tot mijn gedachtenis. 

Evenzo, na de maaltijd, nam Hij de beker en na gedankt te hebben gaf Hij 
hun die en zei: 

Drinkt allen hieruit, want dit is mijn bloed, het bloed van het 
nieuwe verbond, vergoten voor u en voor velen tot vergeving van 
zonden.  
Doet dit, zo dikwijls gij hieruit drinkt, tot mijn gedachtenis. 

a: Hoe wonderlijk, HEER, is het geheim van uw liefde! 
v: Met dit brood en deze beker gedenken wij de dood van uw Zoon, 

verkondigen wij zijn opstanding en de verwachting van zijn wederkomst, en 
brengen wij U dank om het offer dat Hij voor ons heeft gebracht. 
Zend nu uw heilige Geest, opdat wij met dit voedsel uit de aarde, delen in 
het lichaam en bloed van onze Redder. 
Dat uw Geest, HEER, ons leven mag maken tot een levend offer in uw dienst 
en uw kerk tot een plaats van waarheid en vrijheid, waar ieder mens de 
hoop kan hervinden.  
 



9 

Dat uw Geest ons mag bewaren in geloof en liefde, in één lichaam 
verbonden, tot de dag waarop wij, met allen die ons zijn voorgegaan, bij U 
verenigd zullen worden in de vreugde van uw Rijk. 

a: Amen. 
v: Laten we dan samen bidden met de woorden die Jezus ons geleerd heeft: 
a: Onze Vader … 
 

Vredegroet 
v: De vrede van de Heer zij met u en jullie allen!  a: Zijn vrede ook met u! 
 

Delen van brood en beker 
 

Danklied: Zingend Geloven 5,63: 3 
 

Want graan dat in de aarde valt 
moet sterven, slapen tot de dag 
waarop het vruchten dragen zal. 
Geef dat ons leven, dat zo wacht, 
ontwaken zal. 

 

Schriftlezing: Johannes 14: 27 - 31  
 

We bidden samen het avondgebed uit de Lutherse traditie en zingen ‘Blijf 
met uw genade bij ons’ (Taizé) 
 

a 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. 
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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. 
 

Slotlied: Iona 40 (staande) 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis?  

Wil je zijn tot hoed' en zegen voor wie vreemd'ling is?  
Val je niet een mens te hard die in leugens is verward?  
Hoor je 't kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij?  
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 Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt: 'Help mij!'  
Wil je vechten voor een kind, gevangen en onvrij?  
Zie je in ontferming aan, ieder die alleen moet gaan,  
opdat groeie mijn bestaan in jou en jij in Mij?  
 

 Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei!  
Wil je luist'ren als Ik zeg: 'Een koningskind ben jij! ,  
Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept  
en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij?  
 

 Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest.  
Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd. 
Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna,  
en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij. 

 

Zegen 
 

v In ons hart en in ons huis: 
a de zegen van God. 
v In ons komen en in ons gaan: 
a de vrede van God. 
v In ons leven, op onze zoektocht: 
a de liefde van God. 
v bij het einde, nieuw begin: 
a de armen van God om ons te ontvangen, thuis te brengen. 
 

 
 

Muzikale uitgeleide, de beker wordt tot de laatste druppel geleegd. 
 

Bij de uitgang staat een collectemandje, uw gaven zijn voor de Diaconie. 
 

Wilt u dit boekje s.v.p. bij de uitgang achterlaten voor gebruik op Goede 
Vrijdag? 
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GOEDE VRIJDAG 
Stilte 
 

Openingslied: Lied 140: 1, 2 (allen staan) 

 
 

Bescherm mij en bewaar mijn gangen. 
Als adders spuwen zij venijn. 
Hun tong is scherp als die van slangen. 
Laat mij bij U geborgen zijn. 

 

Gebed 
v … vandaag en tot het einde van onze dagen … 
a Amen. 
 

Vervolg openingslied: Lied 140: 8     
  

 Ik weet: de Heer zal vonnis wijzen; 
’t verdrukte volk wordt opgericht. 
In recht hersteld zal het Hem prijzen 
en wonen voor zijn aangezicht. 

(allen gaan zitten) 
 

De Passie-lezingen (stemmenspel met de vertaling van de Basisbijbel) 
 

Johannes 18: 1 - 11 
Drie kaarsen worden gedoofd 
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Tussenzang: Lied 538: 3, 4


 

Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
dat is de Geest aanvaarden 
die naar het leven leidt: 
de mensen niet verlaten, 
Gods woord zijn toegedaan, 
dat is op deze aarde 
de duivel wederstaan. 

 
Johannes 18: 12 - 27 
Drie kaarsen worden gedoofd 
 





 

Tussenzang: Lied 576a: 3 

 
 

Johannes 18: 28 - 19: 3 
Drie kaarsen worden gedoofd 
 

Tussenzang: Lied 576a: 1, 2 
 

 O hoofd vol bloed en wonden, bedekt met smaad en hoon, 
o hoofd zo wreed geschonden, uw kroon een doornenkroon, 
o hoofd eens schoon en heerlijk en stralend als de dag, 
hoe lijdt Gij nu zo deerlijk! Ik groet U vol ontzag. 
 

O hoofd zo hoog verheven, o goddelijk gelaat, 
waar werelden voor beven, hoe bitter is uw smaad! 
Gij, eens in ’t licht gedragen, door engelen omstuwd, 
wie heeft U zo geslagen gelasterd en gespuwd? 
 

Johannes 19: 4 - 16 
Drie kaarsen worden gedoofd 





 

Tussenzang: Gezang 181: 1, 4 
 

 
 

 Hoe vreemd, dat voor de schapen zijner weide 
de herder zelf ter slachtbank zich liet leiden, 
de heer zich voor de schulden zijner knechten 
aan 't kruis liet hechten. 

 

Johannes 19: 17-30 
De Paaskaars wordt gedoofd 
 

Johannes 19: 31-37 
 

(stilte) 
 

De gebeden van Goede Vrijdag 
 

na elke bede zingen we: 

 
 

Lezing: Johannes 19: 38-42 





 

 

Slotlied: Lied 590 (allen staan) 




2. De wereld gaf 
Hem slechts een graf, 
zijn wonen was Hem zwerven; 
al zijn onschuld werd Hem straf 
en zijn leven sterven. 


3. 't Is goed, o Heer, 
Gij hoeft de eer 
van God niet meer te staven. 
Leggen wij ons bij U neer, 
in uw dood begraven. 


4. Hoe slaapt Gij nu, 
die men zo ruw 
aan 't kruishout heeft gehangen. 
Starre rotsen houden U, 
rots des heils, gevangen. 

5. Hoe wonderlijk, 
uitzonderlijk 
een sabbat is gekomen: 
eens voor al heeft Hij het juk 
van ons afgenomen. 



We verlaten in stilte de kerk 
 

Bij de uitgang staat een collectemandje. Uw gaven zijn voor de Kerk. 
 

Dit boekje a.u.b. bij de uitgang achterlaten voor gebruik tijdens de Paaswake 





 

PAASWAKE 
 

(stilte) 
 

Intocht van het licht 

 
(we geven het licht aan elkaar door; als de Paaskaars op de kandelaar is 
geplaatst zingen we …) 
 

De lof van het licht (staande) Lied 600: 1, 3 en 5 
 

 
 

 Licht, aan liefde aangestoken,  
 Licht, dat door het donker brandt,  

Licht, jij lieve lentebode,  
zet de nacht in vuur en vlam!  

 

 Licht, straal hier in onze ogen,  
 Licht, breek uit in duizendvoud,  

Licht, kom ons met stralen tooien,  
 ga ons voor van hand tot hand! 
    





 

Paaswake-lezingen, gezongen en gesproken 
 

Genesis 1 gezongen: Lied 162 

 
In het begin zijn de wolken en luchten, 
in het begin is de hemel ontstaan. 
God sprak zijn woord en de wateren vluchtten: 
zo bracht Hij scheiding en ruimte aan. 
 

In het begin is de aarde gekomen, 
in het begin uit de diepte der zee. 
In het begin kwam het gras en de bomen, 
bloeiden de bloemen en graasde 't vee. 
 

In het begin zijn de sterren gaan branden, 
in het begin kwam de zon en d' maan. 
Boven het land en de zee en de stranden 
wijzen zij wegen en tijden aan. 
 

In het begin kwamen vogels gevlogen, 
in het begin werd hun lied al gehoord. 
Vissen in ’t water, wat leeft op het droge: 
God schiep de dieren, elk naar hun soort. 
 

In het begin riep God mensen tot leven, 
in het begin was het woord in hun mond. 
Wat was het goed om op aarde te wonen, 
wat was God blij dat de wereld bestond. 
 

(de kaarsjes mogen gedoofd worden) 





 

Psalm 66: 1-7 gesproken 
 

Tussenzang: Lied 136: 1, 3, 6, 8, 11 



 
3 Loof Hem die de hemel schiep, 
zijn verstand is grondloos diep. 
Hij bereidde zee en land. 
Eeuwig houdt zijn liefde stand. 
 

6 Die de grote Schelfzee spleet, 
Israël ontkomen deed. 
Loof de Heer, Hij gaat ons voor, 
Hij is trouw de eeuwen door. 
 

8 Israël geleidde Hij 
veilig door de woestenij. 
Hij wijst ons het rechte spoor. 
Trouw is Hij de eeuwen door. 
 

11 Loof de Heer, die in de nacht 
der vernedering aan ons dacht, 
die de tirannie verdrijft 
door zijn gunst die eeuwig blijft. 
 

 

Ezechiël 37: 1-14 gesproken 
 

Overdenking 
 

Lied na de overdenking: Lied 610  







 


2 God, zie ons dan 
teloor gegaan, 
versteend en dood gezwegen, 
levend waar geen dag meer is, 
nacht aan nacht geregen. 
 

3 Zijt Gij het, Heer, 
die weet wanneer 
wij ooit zullen herleven? 
Met uw adem kunt Gij toch 
ons het leven geven? 
 

4 Kom dan en spreek 
uw woord en breek 
zo onze graven open. 
Wil ons met de geesteskracht 
van uw adem dopen. 
 

5 Wek ons voorgoed! 
Zet met uw gloed 
ons recht op onze voeten. 
Vol van leven zullen wij 
t morgenlicht begroeten. 
 

6 Blaas met uw Geest 
in ons het feest 
dat allen zal verwarmen. 
Open ons het vergezicht 
op uw groot erbarmen! 
 

(het doopvont wordt gevuld) 

 
De Doopgedachtenis 
 

v. Broeders en zusters, 
de apostel Paulus schrijft: 
‘Weet u niet dat wij die gedoopt zijn  
in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood?  
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.’ 
 
 
 





 

GELOOFSBELIJDENIS (allen gaan staan) 
 

v. Broeders en zusters, 
in de doop zijn wij met Christus begraven 
om met Hem ten leven te worden opgewekt. 
Daarom vraag ik u 
die in deze nacht uw doop wilt gedenken 
uw stem te verheffen en met mij te getuigen: 
Wij geloven in God Die alles heeft gemaakt,  

 de zon en de sterren, de dieren en de bloemen,  
 de kinderen en de mensen, de hemel en de aarde.  
a.   Wij geloven in God de Vader.  
  
v.   Wij geloven in Jezus Christus. Die veel van ons houdt.  
 Die mens is zoals wij. Die voor ons is gestorven,  
 maar uit de dood is opgestaan en voor altijd leeft bij de Vader.   
a.   Wij geloven  in Gods Zoon, Jezus Christus.  
  
v.   Wij geloven in de Heilige Geest.  
 En wij geloven in een heilige, Christelijke Kerk,  
 waar wij Gods Woord mogen horen  
 en wij het brood met elkaar delen.  
 Wij geloven dat God al onze schulden vergeeft.  
a.   Wij geloven dat ook wij eeuwig mogen leven. Amen. 
 

   (we blijven zo mogelijk staan) 
 

Evangelielezing: Mattheus 28: 1-10 
 

Slotlied: Lied 608 
 

 





 


De ballingen keren 
zij keren met blinkende schoven. 
Die gingen in rouw 
tot aan de einden der aarde 
één voor één, en voorgoed 
die keren in stoeten. 
Als beken vol water 
als beken vol toesnellend water 
schietend omlaag van de bergen. 
Met lachen en juichen - 
die zaaiden in tranen 
die keren met lachen en juichen. 
 

De dode zal leven. 
De dode zal horen: nu leven. 
Ten einde gegaan 
en onder stenen bedolven 
dode, dode, sta op, 
het licht van de morgen. 





 

Een hand zal ons wenken 
een stem zal ons roepen: Ik open 
hemel en aarde en afgrond. 
En wij zullen horen 
en wij zullen opstaan 
en lachen en juichen en leven. 



Zegen 
 

v In ons hart en in ons huis: 
a de zegen van God. 
v In ons komen en in ons gaan: 
a de vrede van God. 
v In ons leven, op onze zoektocht: 
a de liefde van God. 
v bij het einde, nieuw begin: 
a de armen van God om ons te ontvangen, thuis te brengen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Bij de uitgang staat een collectemandje. Uw gaven zijn voor de Kerk. 

 
 
 
 
Paasmorgen: 10.00 uur Paasfeest (Jong&Oud-dienst) in de kerk 





 

 

 
 

 




