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Stille Week 
 
Het voorjaar komt, de knoppen breken 
en bloesems geven taal en teken. 
 
De Vogels zingen. God wat is dit mooi. 
Ook ik wil zingen in mijn alledaagse kooi. 
 
Maar kan niet. Deze dagen staat 
tussen de takken uw bebloed gelaat. 
 
De bomen lopen wonderbaarlijk uit 
rond uw verminkte, naakte huid. 
 
Spijkers die hand en hout doorboren, 
de aarde bloeit als nooit tevoren. 
 
Ik hunker naar wat gaande is, 
Naar opbloei, naar verrijzenis. 
 
Maar kan het voorjaar nog niet aan, 
Eerst moet de Heer zijn opgestaan.  
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Welkom 
In het christelijk geloof is Pasen één van de grote feesten. Op het Paasfeest 
vieren christenen de opstanding van Jezus. Maar aan die wonderlijke 
gebeurtenis gaan dagen van verdriet en pijn en eenzaamheid vooraf. In de 
christelijke kerk worden deze dagen jaar in jaar uit gevierd.  
Dit boekje is een uitnodiging om mee te vieren. Om deel te zijn van een 
beweging van mensen die al eeuwen lang stil staat bij wat Jezus heeft 
doorgemaakt. Jezus deed dat niet voor zichzelf – Hij deed dat voor u en jou, 
voor ons allemaal. 
 
Dit jaar zal het thema ‘Water’ een rode draad zijn in de vieringen. In de 
bijbel speelt water een grote rol. Water is een grote kracht: het kan 
bedreigend zijn, vernietigen en overspoelen, maar het reinigt ook en geeft 
leven en groei. Al die verschillende aspecten komen terug in de verhalen 
die centraal staan op het Paasfeest en de dagen daarvoor.  
 
Welkom in de Gereformeerde Kerk Ottoland om met elkaar te vieren, te 
gedenken. Om samen te zingen en te bidden. Om uit de bijbel woorden te 
horen die al eeuwenlang mensen inspireren. Op donderdag begint de dienst 
die pas op zaterdag zal worden afgesloten: het is één doorgaande viering, 
maar de avonden kunnen ook afzonderlijk bezocht worden. Voor de volgende 
momenten bent u van harte uitgenodigd:  
 

Witte Donderdag – 24 maart 19.30 uur 

Dit is de avond waarop Israël zich eeuwen geleden snel klaar moest maken, 
want God zou hen bevrijden. Hij bracht hen uit Egypte dwars door de 
woestijn naar het land dat Hij hen beloofd had. Van generatie op generatie 
werd deze avond gevierd als herinnering aan de bevrijding uit de slavernij in 
Egypte. Maar Jezus geeft deze feestavond extra betekenis. Het is de avond 
waarop Hij laat zien hoeveel het kost om de ander lief te hebben: Hij giet 
water over de voeten van zijn leerlingen om hen te wassen, te dienen. Hij 
wordt gevangen genomen. Dit is de manier waarop Hij bevrijding geeft… 



Gereformeerde Kerk Ottoland 5 

Goede Vrijdag – 25 maart 19.30 uur 

Water heeft (in de bijbel) niet alleen een positieve betekenis. Water kan je 
overspoelen, het water kan je tot de lippen staan. Dat geeft een situatie van 
wanhoop en ontreddering weer. Water kan bedreigend zijn – dat weten we 
in de Nederlandse geschiedenis maar al te goed. Overstromingen, 
ongelukken op zee… En in deze tijd worden we geconfronteerd met 
vluchtelingen die in het water van de Middellandse Zee verdrinken… Water 
is ook het water van de dood. En Jezus gaat er als het ware in onder. 
 

Stille Zaterdag – 26 maart 19.30 uur 

Paaswake voor kinderen… Deze viering is voorbereid door leiding van de 
kindernevendienst. Een viering tussen het sterven van Jezus en zijn 
opstanding in. Voor jong en oud. 
 

Stille Zaterdag – 26 maart 21.30 uur 

Voor Joden begint de nieuwe dag als de zon is ondergegaan. Dus als wij ’s 
avonds in het donker bij elkaar komen, is de nieuwe dag – de dag van de 
opstanding – eigenlijk al begonnen. Dat klinkt ook mee in deze viering. 
Vanavond mogen we vieren dat het water van de doop ons verfrist om met 
Jezus en door Jezus te leven. Want zonder water is er geen leven.  
 

Paasfeest – 27 maart 08.00 uur  

Iedereen mag het weten dat Jezus leeft! Vanaf de Vuilendam (Ottoland) 
worden lofliederen gezongen om bekend te maken dat Jezus uit de dood is 
opgestaan.  
 

Paasfeest – 27 maart 09.00 uur 

In de Bogerd achter de Gereformeerde Kerk staat een buffet vol lekkers 
klaar. Er is tijd genoeg om elkaar te ontmoeten op deze feestdag om daarna 
met elkaar in de kerkzaal feest te vieren. 
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Paasfeest – 27 maart 10.00 uur 

In deze feestelijke dienst gaat het over water dat nieuw leven geeft. Jezus 
stond op uit het graf en begon aan een vernieuwd leven. Ook wij mogen 
opstaan in een vernieuwd leven. Uit de bron van levend water mogen wij 
drinken zodat we leven, groeien, bloeien en vrucht dragen.  
 

Paasfeest – 27 maart 18.30 uur 

Ook ’s avond is er dienst in onze kerk. De liturgie voor deze dienst is niet in 
dit boekje opgenomen. 
 

 

 
 
 
 
Leven is gegeven 
door het water, nu gaat er 
ver boven ons geloven 
steeds een naam met ons mee. 
 
Dopen is geloven 
dat een herder je verder 
bewaren zal en sparen, 
zo gaat God met jou mee. 
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Verantwoording 
 
Gebruikte liedbundels: 
- Psalmen en Gezangen – Liedboek voor de kerken 1973 
- Nlb – Liedboek Zingen en bidden in huis en werk 2013 
- Elb – Evangelische Liedbundel 1999 
- Hemelhoog, protestants evangelische liedbundel 2015 
- ZG – Zingende Gezegend, ds. A.F. Troost 1995 
- 'Vertel het aan de mensen’ - Elly & Rikkert, Een boom vol liedjes 
 
Lezingen uit de bijbel – Nieuwe Bijbelvertaling en Bijbel in Gewone Taal 
 
Foto’s – freeimages.com 
 
Gedichten: 
- Stille Week – Jaap Zijlstra 
- Leven is gegeven – Erik Idema, Nlb 359 
- Voetwassing – Jaap Zijlstra 
- De soldaat die Jezus kruisigde – Martinus Nijhoff 
- Zoals ik ben – auteur onbekend 
 
  
 
 
 
 
 
Voor meer informatie, vragen of reacties: 
 gko.kerkgoudriaanottoland.nl 
 scribagko@hotmail.com 
 ds. Mirjam Kollenstaart-Muis, mjmuis@hotmail.com / 0184 653948  
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Witte Donderdag 
 
De tafel is gedekt met matzes en wijn. De matzes brengen ons het Joodse 
feest in herinnering: het feest van het Brood Zonder Gist, brood dat snel 
gebakken is, brood dat met haast gegeten werd.  
Maar er staat ook een grote schaal en kan water klaar. Want Jezus zegt: 
‘Was elkaars voeten zoals ik dat bij jullie heb gedaan!’ Het is een daad 
waarin nederigheid en ontferming naar boven komen. En dat zijn waarden 
waarin wij elke dag opnieuw mogen groeien. Door de knieën gaan om 
andermans voeten te wassen kan een hele opgave zijn, maar ook laten 
gebeuren dat een ander jouw voeten wast, valt niet mee. Wie zich in dat 
laatste wil oefenen heeft daartoe op Witte Donderdag de mogelijkheid… 
 
 
Welkom 
 

♪ Psalm 116 couplet 1 en 3  
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. 
 
Stil gebed 
 
Bemoediging en groet  
 
Gebed om de Heilige Geest 
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uit: De Bijbel, Het evangelie volgens Johannes 
 Hoofdstuk 13, vers 1 t/m 11 
1 Het was kort voor het pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat hij 
uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die hem in de 
wereld toebehoorden lief, en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan. 
2 Jezus en zijn leerlingen hielden een maaltijd. De duivel had intussen Judas, de 
zoon van Simon Iskariot, ertoe aangezet Jezus te verraden. 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 maaltijdop. 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.’ 11 Hij wist namelijk wie 
hem zou verraden, daarom zei hij dat ze niet allemaal rein waren. 

 

♪ Nlb 569 couplet 1, 2, 3 en 4 – Toen Jezus wist: nu is gekomen 
1 Toen Jezus wist nu is gekomen  
het uur om door de nacht te gaan, 
heeft Hij een linnen doek genomen  
en water in een schaal gedaan. 
 
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. 
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uit: De Bijbel, Het evangelie volgens Johannes 
 Hoofdstuk 13, vers 12 t/m 15 
12 Toen hij hun voeten gewassen had, deed hij zijn bovenkleed aan en ging weer 
naar zijn plaats. ‘Begrijpen jullie wat ik gedaan heb?’ vroeg hij. 13 ‘Jullie zeggen altijd 
“meester” en “Heer” tegen mij, en terecht, want dat ben ik ook. 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. 

 
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. 
 
Verkondiging 
 

♪ Gezang 364 couplet 1, 2 en 3 – Laat ons als Jezus’ jong’ren  
1 Laat ons Jezus' jong'ren nooit vergeten: 
die drinken uit één kelk, van één brood eten, 
die zijn in Hem, gereinigd van hun zonden,  
tot één verbonden. 
 
2 Als wij als broeders met elkander leven, 
ons voor de armen en de zwakken geven, 
vervullen wij de laatste wil des Heren,  
zijn naam ter ere. 
 
3 Moge zijn liefde liefde in ons wekken, 
dat eensgezind wij door de wereld trekken. 
Leid als een kudde op uw weg ons verder,  
o goede Herder. 
 
Collecte 
 
Voetwassing 
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U hebt uw handen vuil gemaakt 
aan onze voeten, 
wij overwegen nog 
of wij wel samen aan één tafel zullen gaan. 
 
Breng ons te binnen 
het gebroken brood, 
het geheim van het graan, 
het geeft zich aan de aarde, 
sterft, 
breekt uit in leven. 
 
En laat ons niet ontgaan 
de klare wijn 
van uw woorden, 
maak ons tot ranken 
aan U, wijnstok van liefde. 
 
Wij zijn maar vluchtige mensen, 
laat ons weer wonen 
onder één dak, 
breng ons weer thuis bij U aan tafel. 

 
Viering Maaltijd van de Heer 
 
uit: De Bijbel, Het evangelie volgens Johannes 
 Hoofdstuk 13, vers 21 t/m 22, 26 t/m 27 
21 Nadat hij dit gezegd had werd Jezus diepbedroefd, en hij verklaarde: 
‘Waarachtig, ik verzeker jullie: een van jullie zal mij verraden.’ 2 De leerlingen keken 
elkaar aan en vroegen zich af wie hij bedoelde. 23 Een van hen, de leerling van wie 
Jezus veel hield, lag naast hem aan tafel aan, 24 en Simon Petrus beduidde hem dat 
hij moest vragen wie Jezus bedoelde. 25 Hij boog zich dicht naar Jezus toe en vroeg: 
‘Wie, Heer?’ 26 ‘Degene aan wie ik het stuk brood geef dat ik nu in de schaal doop,’ 
zei Jezus. Hij doopte een stuk brood in de schaal en gaf het aan Judas, de zoon van 
Simon Iskariot. 27 Op dat moment nam de duivel bezit van Judas. Jezus zei: ‘Doe 
maar meteen wat je van plan bent.’ 

 
Gebed  
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Delen van brood en wijn 
 
uit: De Bijbel, Het evangelie volgens Johannes   
 Hoofdstuk  13, vers 33 t/m 38 
33 Kinderen, ik blijf nog maar een korte tijd bij jullie. Jullie zullen me zoeken, maar 
wat ik tegen de Joden gezegd heb, zeg ik nu ook tegen jullie: “Waar ik heen ga, daar 
kunnen jullie niet komen.” 34 Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik 
jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. 35 Aan jullie liefde voor 
elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.’ 36 Simon Petrus vroeg: ‘Waar 
gaat u naartoe, Heer?’ Jezus antwoordde: ‘Ik ga ergens naartoe waar jij nog niet 
kunt komen, later zul je mij volgen.’ 37 ‘Waarom kan ik u nu niet volgen, Heer? Ik wil 
mijn leven voor u geven!’ zei Petrus. 38 Maar Jezus zei: ‘Jij je leven voor mij geven? 
Waarachtig, ik verzeker je: nog voor de haan kraait zul jij mij driemaal 
verloochenen.’ 
 

♪ Psalm 118 couplet 1 
1 Laat ieder 's Heren goedheid prijzen, zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Laat, Israël, uw lofzang rijzen; Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Dit zij het lied der priesterkoren; Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Gij, die den Heer vreest, laat het horen; Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
 
uit: De Bijbel, Het evangelie volgens Johannes   
 Hoofdstuk  18, vers 1 t/m 3 
1 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. 2 Judas, zijn 
verrader, kende deze plek ook, want Jezus was er vaak met zijn leerlingen 
samengekomen.3 Judas ging ernaartoe, samen met een cohort soldaten en 
dienaren van de hogepriesters en de farizeeën. Ze waren gewapend en droegen 
fakkels en lantaarns.  

 
Gebed  
 
Stilte 
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Goede Vrijdag 
 
Vanaf het moment dat Jezus gevangen genomen is tot en met zijn sterven 
wordt Jezus overspoeld door golven van eenzaamheid. Zijn leerlingen laten 
Hem in de steek – zelfs door God voelt Hij zich verlaten. Hij is als een 
drenkeling die ondergaat in het donkere water van de zee. Jezus’ dood 
wordt dan ook vergeleken met de doop: een onderdompeling in het water 
waar je afgesneden bent van alle zuurstof. De doop is een doodservaring.  
In dit deel van de viering staat het dreigende van water centraal. Deze dag 
confronteert ons met het duister van de dood.  
 
 
Stilte 
 
Openingsgebed 
 
Collecte 
 

♪ NLb 263 couplet 1, 2 en 3 Wees Gij mijn toevlucht 
1 Wees Gij mijn toevlucht de komende nacht, 
 de morgen die ik ondanks alles verwacht. 
 Hoe kan ik gaan slapen, als Gij er niet zijt, 
 die mij van het donker en wanhoop bevrijdt. 
 
2 Wees Gij mijn wijsheid, de rust van mijn hart, 
 bevrijding van wat mijn ontstelt en verwart, 
 de hoop die mij grond geeft als alles verdwijnt, 
 het duister me aangrijpt, de zon niet meer schijnt. 
 
3 Gij zelf moet meegaan, uw lichtend gelaat, 
 een gids die mij voorgaat en nimmer verlaat. 
 De dag loopt ten einde, de nacht is nabij, 
 wees Gij nu mijn toekomst, het duister voorbij. 
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uit: De Bijbel, Het evangelie volgens Mattheüs    
 Hoofdstuk 27 
1 De volgende ochtend vroeg namen alle hogepriesters met de oudsten van het 
volk het besluit Jezus ter dood te brengen.2 Nadat ze hem geboeid hadden, leidden 
ze hem weg en leverden hem over aan Pilatus, de prefect. 

 

♪ ZG 146 couplet 1 en 2 – O lam dat lijdt en duldt en draagt 
1 O lam dat lijdt en duldt en draagt de straf die ons de vrede brengt, 
tot bloedens toe gestriemd, geplaagd. Geen rechter die U vrijspraak schenkt. 
 
11 Toen Jezus voor de prefect stond, stelde deze hem de vraag: ‘Bent u de koning 
van de Joden?’ Jezus zei: ‘U zegt het.’ 12 Maar op de beschuldigingen die de 
hogepriesters en oudsten tegen hem inbrachten, antwoordde hij niet één keer. 
13 Daarop zei Pilatus tegen hem: ‘Hoort u niet wat deze getuigen allemaal tegen u 
inbrengen?’ 14 Hij gaf op geen enkele beschuldiging enig weerwoord, wat de 
prefect zeer verwonderde. 

 
2 De hele wereld klaagt U aan, Gij zwijgt, Gij spreekt geen wederwoord, 
geboeid komt Gij naast mensen staan die schuldig zijn aan broedermoord. 
 
15 Nu had de prefect de gewoonte om op elk pesachfeest één gevangene vrij te 
laten, en die door het volk te laten kiezen. 16 Er zat toen een beruchte gevangene 
vast, die Jezus Barabbas genoemd werd. 17 En dus vroeg Pilatus hun, toen ze daar 
waren samengestroomd: ‘Wie wilt u dat ik vrijlaat, Jezus Barabbas of Jezus die 
de messias wordt genoemd?’18 Hij wist namelijk dat ze hem uit afgunst hadden 
uitgeleverd.19 Terwijl hij op de rechterstoel zat, werd hem een boodschap van zijn 
vrouw gebracht: ‘Laat je niet in met die rechtvaardige! Om hem heb ik namelijk 
vannacht in een droom veel moeten doorstaan.’ 20 Ondertussen haalden de 
hogepriesters en de oudsten het volk over: ze moesten om Barabbas vragen, en 
Jezus laten doden. 21 Weer nam de prefect het woord en hij vroeg opnieuw: ‘Wie 
van de twee wilt u dat ik vrijlaat?’ ‘Barabbas!’ riepen ze.22 Pilatus vroeg hun: ‘Wat 
moet ik dan doen met Jezus die de messias wordt genoemd?’ Allen antwoordden: 
‘Aan het kruis met hem!’ 23 Hij vroeg: ‘Wat heeft hij dan misdaan?’ Maar ze 
schreeuwden alleen maar harder: ‘Aan het kruis met hem!’  

 
3 ‘Verdwijnen moet die zachte stem, laat vrij de man die bloed vergiet, 
maar kruisig, kruisig, kruisig Hem! Wij gunnen Hem de vrijheid niet!’ 
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24 Toen Pilatus inzag dat zijn tussenkomst nergens toe leidde, dat het er 
integendeel naar uit zag dat men in opstand zou komen, liet hij water brengen, 
waste ten overstaan van de menigte zijn handen en zei: ‘Ik ben onschuldig aan de 
dood van deze man. Zie het zelf maar op te lossen.’ 25 En heel het volk antwoordde: 
‘Laat zijn bloed óns dan maar worden aangerekend, en onze kinderen!’26 Daarop 
liet Pilatus Barabbas vrij, maar Jezus leverde hij uit om gekruisigd te worden, nadat 
hij hem eerst nog had laten geselen. 

 
4 O Zoon des Vaders, Bar-Abbas, o lam volkomen gaaf en goed, 

o arts die onze wond genas, vergiet Gij nu uw eigen bloed? 

 

uit: De Bijbel, Het evangelie volgens Lucas 
 Hoofdstuk 23 
32 Tegelijk met Jezus werden ook twee misdadigers weggebracht om gedood te 
worden. 33 Op een heuvel die de Schedel heet, hingen de soldaten Jezus aan het  
kruis. Ook de misdadigers werden aan een kruis gehangen. Het kruis van Jezus 
stond tussen de twee andere kruisen in. 34 Jezus zei: ‘Vader, vergeef de mensen die 
mij doden, want ze weten niet wat ze doen.’ 

 
Vergeef de mensen die mij doden 
 

Wij sloegen hem aan 't kruis. Zijn vingers grepen 
Wild om den spijker toen 'k den hamer hief - 
Maar hij zei zacht mijn naam en: 'Heb mij lief -' 
En 't groot geheim had ik voorgoed begrepen. 
 
Ik wrong een lach weg dat mijn tanden knarsten, 
En werd een gek die bloed van liefde vroeg: 
Ik had hem lief - en sloeg en sloeg en sloeg 
Den spijker door zijn hand in 't hout dat barstte. 
 
Nu, als een dwaas, een spijker door mijn hand, 
Trek ik een visch - zijn naam, zijn monogram - 
In ied'ren muur, in ied'ren balk of stam, 
Of in mijn borst of, hurkend, in het zand, 
 
En antwoord als de menschen mij wat vragen: 
'Hij heeft een spijker door mijn hand geslagen.' 
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♪ ZG 144 couplet 1 en 2 – In woede sloeg de wereld 
1 In woede sloeg de wereld de waarheid op de mond. 
Tot bloedens toe gehekeld, bedroefd en weggestompt, 
ontmoedigd, lamgeslagen, door broeders uitgejouwd - 
hoe heeft Hij kunnen dragen dat God gevloekte hout? 
 
2 Als Adam hier op aarde blies Hij de adem uit, 
de ziel die Hij bewaarde, de liefde voor zijn bruid. 
Zijn hartstocht brandde vurig, een waakvlam in de nacht; 
zo hing Hij daar langdurig tot alles was volbracht. 
 
Het licht van de Paaskaars wordt gedoofd 

 

Stilte 

 

♪ ZG 148 couplet 3 en 4 – O nacht zo lang 

3 Oase in een woestenij van dromen, 

o vuurkolom, bevestig onze voet, 

Gij sprankje hoop, te goeder uur gekomen, 

ga voor ons uit, de morgen tegemoet. 

 

4 Maak deze nacht, de langste aller nachten, 

licht als de dag, die lachend leven vindt 

en leg ons lot terug in Gods gedachten, 

Gij licht, die nacht en nevel overwint.  

 

Gebed 

 

Stilte 
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Paaswake ‘Wie weet de weg?’ 
 
Welkom 
 

♪ Nlb 806 couplet 1 en 3 
1 Zomaar te gaan met een stok in je hand,  
zonder te weten, wat je zult eten. 
Zomaar te gaan met een stok in je hand; 
eindeloos ver is ’t beloofde land. 
 
3 Zomaar te gaan met zijn woord als bewijs, 
altijd maar lopen, altijd maar hopen. 
Zomaar te gaan met zijn woord als bewijs: 
straks wonen wij in een paradijs. 
 
Op weg, de nacht in 
 

♪ Nlb 806 couplet 2 
2 Zomaar te gaan, wordt het leven of dood? 
Altijd maar banger, duurt het nog langer? 
Zomaar te gaan, wordt het leven of dood? 
In de woestijn worden kinderen groot. 
 
Licht wordt gedoofd – stilte… 
 
Solozang 

Kijk toch, God, hoe in de nacht niemand met mij mee kan gaan. 
Heeft geen mens voldoende kracht om met mij op te staan? 
Heb ik het zelf wel? En komt de dag snel? 
Hoe moet dit verder gaan. Kan ik het overslaan? 
Vader, U hebt mij hier gebracht. 
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Kijk toch, God, hoe ik hier zit, stil en donker, heel alleen. 
Hoor toch, God, hoe ik U bidt, waarom, waartoe, waarheen? 
Kan het voorbijgaan? Zult U mij bijstaan? 
Ik wil en kan niet meer, maar wat U wilt o Heer, 
Laat dat mijn wil zijn, wees mijn licht. 
 
Denk toch God, aan het begin: nacht en diepte overal. 
U blies ons uw adem in en scheidde berg en dal 
Want leeg en duister en zonder luister 
Is alles zonder U. Kom God en schep ook nu. 
Vader U geeft mijn leven zin. 

 
Eerste kaars – Gebed – De weg van donker naar licht  
 
Bijbellezing Genesis 1 vers 1 t/m 5 
 

♪ Nlb 513 couplet 1, 2, 3 en 4 
1 God heeft het eerste woord. Hij heeft in den beginne 
het licht doen overwinnen, Hij spreekt nog altijd voort 
 
2 God heeft het eerste woord. Voor wij ter wereld kwamen         
riep Hij ons reeds bij name, zijn roep wordt nog gehoord 
 
3 God heeft het laatste woord. Wat Hij van oudsher zeide, 
wordt aan het eind der tijden in heel zijn rijk gehoord 
 
4 God staat aan het begin en Hij komt aan het einde. 
Zijn woord is van het zijnde oorsprong en doel en zin. 
 
Tweede kaars – De weg van Israël door de zee 
 

♪ Nlb 542 
God roept de mens op weg te gaan,  
zijn leven is een reis: 
“verlaat wat gij bezit en ga  
naar ’t land dat Ik u wijs.” 



22  Liturgie Stille Week 2016 

Het volk van God was veertig jaar  
– een mensenleven lang –  
Op weg naar het beloofde land,  
het land van Kanaän 
 
Heer,  geef ons moed en doe ons  
gaan uw weg door de woestijn 
en laat uw Zoon een laaiend vuur,  
een nieuwe Mozes zijn. 
 
Eer aan de Vader en de Zoon  
en aan de heilige Geest, 
God, die al voor de eerst mens  
belofte zijt geweest. 
 
Derde kaars – De weg van Jona bij God vandaan – Gebed  
 
Vierde kaars 
 

♪ Elb 448 
Je hoeft niet bang te zijn,  
al gaat de storm tekeer, 
leg maar gewoon je hand, in die van onze Heer. 
 
Je hoeft niet bang te zijn,  
als oorlog komt of pijn. 
De Heer zal als een muur rondom je leven zijn. 
 
Je hoeft niet bang te zijn,  
al gaan de lichten uit. 
God is er en Hij blijft, als jij je ogen sluit. 
 
De weg van Jona en de weg van God  
 
Vijfde kaars  
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♪ Elb 398 couplet 1 en 4 
Handen heb je om te geven van je eigen overvloed, 
en een hart om te vergeven wat een ander jou misdoet. 
 
Open je oren om te horen, open je hart voor iedereen! 
 
Voeten heb je om te lopen naar de mens die eenzaam is, 
en een hart om waar te maken dat geen mens een eiland is. 
 
Open je oren om te horen, open je hart voor iedereen. 
 
Muziek en gebed 
 
Zesde kaars 
 

♪ Langs beelden van hoop 
Refrein: Wij gaan op reis langs de weg van verlangen, 

ga met ons mee langs de beelden van hoop.  
Wij gaan op reis langs de weg van verlangen, 
ga met ons mee langs de beelden van hoop. 

 
1 In het begin klinken woorden van leven  
bloemen van hoop bloeien in de woestijn. 
Want onze Heer heeft het kwade verdreven  
toen Hij koos om een mens te zijn. 
refrein 
 
De weg van Jezus door de dood 
 

♪ Langs beelden van hoop 
Refrein: Wij gaan op reis langs de weg van verlangen, 

ga met ons mee langs de beelden van hoop.  
Wij gaan op reis langs de weg van verlangen, 
ga met ons mee langs de beelden van hoop. 
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2 Licht uit de hemel, een stralende morgen! 
Opent voor mensen een vergezicht. 
Zo kun je gaan, in vrede geborgen,  
dromend een droom van aanstekelijk licht. 
refrein 
 
De weg van Jezus naar het leven 
 
Bijbellezing Johannes 20 vers 11 t/m 18  
 
Zevende kaars 
 

♪ Lied 290 
Licht van Pasen zondags licht, 
levensgloed op ons gezicht, 
ga ons voor en vuur ons aan 
om verlicht op weg te gaan. 
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Stille Zaterdag 
 
Heel lang is het de gewoonte geweest om mensen te dopen in de nacht 
voor het Paasfeest. In lijn met die traditie denken wij in dit deel van de 
viering aan de doop die we misschien zelf wel hebben ondergaan. Het 
water dat over ons is uitgestort, dat een schrikreactie geeft bij een 
pasgeboren kind, je even naar adem doet happen – een doodservaring… 
Maar ook het water waaruit je mag opstaan: herboren. Vol levenskracht om 
Jezus te volgen. Om die weg te kunnen gaan, mogen wij ons gezegend 
weten. Voor wie dat wil, staat de knielbank klaar om persoonlijk een zegen 
te ontvangen. Maar je kunt deze viering ook gebruiken om in alle rust stil te 
zijn, te bidden.  
 
 

♪ Elb 171 – Als alles duister is 
Als alles duister is, ontsteek dan het lichtend vuur  
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.  
Als alles duister is, ontsteek dan het lichtend vuur  
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft… 
 
Gebed 
 

Zoals ik ben 
kom ik, 
mijn ziel 
als een oude regenjas -- 
gescheurd 
verschoten 
vuil -- 
Zoals ik ben 
kom ik, 
mijn lippen 
hebben U bespot, 
verloochend, 
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vervloekt: 
"Zie de Mens" -- 
Zoals ik ben 
kom ik, Jezus. 
Mijn leven 
is donker -- 
troebel 
als een vervuild meer -- 
neem mij in Uw hand 
vergeef mij 
genees mij 
was mij 
zodat ik schoon 
en wit als sneeuw 
verder lopen kan. 
Maar ga met mij mee, Jezus 
dan ben ik niet meer bang. 

 

♪ Psalm 27 couplet 1 
1 Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here! 
Waar is het duister dat mij onheil baart? 
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren, 
in zijn bescherming ben ik wel bewaard! 
Of zich de boosheid tegen mij verbindt 
en op mij loert opdat zij mij verslindt, 
ik ken geen angst voor nood en overval: 
het is de Heer die mij behouden zal! 
 
Doopgedachtenis 
 

♪ ZG 226 couplet 1, 2, 3 en 4 – Doop ons diep in levend water 
1 Doop ons diep in levend water, open oog en oor en mond; 
wie zich baadt in uw genade hoort en ziet en zingt terstond. 
 
2 In het duister van de tijden tasten mensen langst het licht. 
Here God, heb medelijden – haat slaat alle deuren dicht. 
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3 Ziende zijn wij blind geboren, sprekend stom en horend doof, 
opgesloten en verloren in ons donker ongeloof. 
 
uit: De Bijbel, Het boek van de Psalmen 
 Hoofdstuk 27, vers 8 t/m 9 
8 Ik weet dat ik u moet zoeken. 
Dat doe ik, Heer, want ik wil dicht bij u zijn. 
9 Verberg u niet voor mij. 
Wees niet boos, stuur mij niet weg. 

 
4 Uit uw Geest opnieuw geboren zien wij ver in het verschiet, 
horen wij met eigen oren hoe wij zingen: een nieuw lied! 
 
uit: De Bijbel, De brief aan de Kolossenzen 
 Hoofdstuk 2, vers 12 t/m 14 
12 Toen u gedoopt werd bent u immers met hem begraven, en met hem bent u ook 
tot leven gewekt, omdat u gelooft in de kracht van God die hem uit de dood heeft 
opgewekt. 13 U was dood door uw zonden en door uw onbesneden staat, maar God 
heeft u samen met Christus levend gemaakt toen hij ons al onze zonden 
kwijtschold. 14 Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden 
aangeklaagd, uitgewist en het vernietigd door het aan het kruis te nagelen.  

 
Door het water uitgewist 
 
uit: De Bijbel, Het evangelie volgens Johannes 
 Hoofdstuk 7, vers 38 t/m 39 
38 “Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft,” zo 
zegt de Schrift.’ 39 Hiermee doelde hij op de Geest die zij die in hem geloofden 
zouden ontvangen; de Geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot 
Gods majesteit verheven. 

 

♪ Elb 482 – Bron van levend water 
1 Bron van levend water, ontspring nu in mij. 
Zend uw Geest, o heilig God en maak mij vrij. 
Van elke situatie die mijn hart bezwaart. 
 'k Geef mijn last aan U, die heel mijn ziel bewaart. 
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Refrein: Jezus, Jezus, Jezus. 
Vader, Vader, Vader. 

   Geest van God, Geest van God, Geest van God. 
  
3 Geef jezelf aan Jezus, die jou geneest. 
Laat Hem je omarmen en ontvang zijn Geest. 
Als je Hem vertrouwt, word je door Hem bevrijd; 
zul je met Hem leven tot in eeuwigheid. 
refrein 
 
Zegening 
 
uit: De Bijbel, Het boek van de Psalmen 
 Hoofdstuk 1, vers 1 t/m 3 
1 Gelukkig de mens 
die niet meegaat met wie kwaad doen, 
die de weg van zondaars niet betreedt, 
bij spotters niet aan tafel zit, 
2 maar vreugde vindt in de wet van de HEER 
en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht. 
3 Hij zal zijn als een boom, 
geplant aan stromend water. 
Op tijd draagt hij vrucht, 
zijn bladeren verdorren niet. 
Alles wat hij doet komt tot bloei. 

 

♪ Elb 130 – Juicht, want Jezus is Heer 
Refrein: Juicht, want Jezus is Heer, kinderen Sions,  

verblijdt u ter ere van Hem, die ons liefheeft.  
Hij is verrezen en leeft, 
Jezus, de Koning, die mensen het leven weer geeft. 

 
1 Liefde bedekt zijn schepping, 
de bloemen, de vogels, het gras. 
Zou Hij dan jou vergeten, 
Jezus die blinden genas, verrees. refrein 
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2 Wees als een boom die vrucht draagt, 
ieder seizoen op zijn tijd. 
Drink van het levend water, 
Jezus, de bron voor altijd, verrees. 
refrein 
 
3 Wees dan het licht der wereld, 
stralend, herkenbaar van ver, 
zodat men God zal eren. 
De blinkende Morgenster verrees. 
refrein 
 
uit: De Bijbel, Het evangelie volgens Johannes 
 Hoofdstuk 11, vers 25 t/m 26 
25 Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, 
ook wanneer hij sterft, 26 en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven. 
Geloof je dat?’ 

 
Wegzending en zegen 
 

♪ Elb 122 – Daar juicht een toon 
3 Nu jaagt de dood geen angst meer aan, 
want alles, alles is voldaan; 
wie in geloof op Jezus ziet, 
die vreest voor dood en duivel niet.  
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Paasfeest 
 
Aan dagen van lijden en dood is een einde gekomen. Het graf is leeg. Jezus 
leeft! In de bijbel wordt volop beelden gebruikt die te maken hebben met 
groei en bloei en vrucht dragen. Ook voor ons is dat belangrijk, omdat deze 
beelden ons leren dat geloven niet alleen iets is dat van binnen zit – door 
Jezus bevrijd en gered zijn heeft uitstraling naar de wereld om ons heen. 
 
 

♪ Elb 137 – Omdat Hij leeft 
Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. 
Omdat Hij leeft, mijn angst is weg, 
omdat ik weet: Hij heeft de toekomst 
en het leven is het leven waard, omdat Hij leeft.  
 
Because He lives, I can face tomorrow. 
Because He lives, my fear is gone. 
Because I know: He holds the future 
and life is worth the living just because He lives. 
 

♪ Elb 125 – Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft 
1 Geprezen zij de Heer, die eeuwig leeft. 
Die vol ontferming ieder troost en alle schuld vergeeft. 
Die heel het aard gebeuren  
vast in handen heeft. 
 
Refrein: Hem zij de glorie, want Hij die overwon, 

zal nooit verlaten wat Zijn hand begon. 
Halleluja. Geprezen zij het Lam, 
dat de schuld der wereld op zich nam. 

 
2 Verdreven is de schaduw van de nacht. 
En wie Hem aanvaarden wil wordt eens veilig thuis gebracht. 
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Voor Hem geldt ook dit wonder: 
alles is volbracht. 
refrein 
 
3 Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht, 
dat uitstraalt van het kruis, dat eens voor ons werd opgericht. 
En voor ons oog verrijst een heerlijk vergezicht. 
refrein 
 
Woord van welkom 
 

♪ Psalm 68 couplet 10 
10 Geloofd zij God met diepst ontzag! 
Hij overlaadt ons, dag aan dag, 
Met Zijne gunstbewijzen. 
Die God is onze zaligheid; 
Wie zou die hoogste Majesteit 
Dan niet met eerbied prijzen? 
Die God is ons een God van heil; 
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil, 
Ons 't eeuwig, zalig leven; 
Hij kan, èn wil, èn zal in nood, 
Zelfs bij het naad'ren van den dood, 
Volkomen uitkomst geven. 
 
Stil gebed 
 
Bemoediging en groet 
 

♪ Nlb 216 – Dit is een morgen 
1 Dit is een morgen als ooit de eerste,  
zingende vogels geven hem door. 
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,  
beide ontspringen nieuw aan het woord. 
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2 Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 
vochtige gaarde, geurig als toen. 
Dank voor gewassen, grassen en bomen, 
al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 
 
3 Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 
licht dat ooit speelde waar Eden lag. 
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 
dank opgetogen Gods nieuwe dag.  

 
Gebed om de Heilige Geest 
 
Afsluiting 40dagenproject ‘Stap voor stap’ 
 

♪ Hemelhoog 207 – Weet je dat de lente komt 
Refrein 1: Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt 

Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit 
 
De eerste zonnestralen, ze tintelen op je huid 
De eerste bloemen bloeien, de eerste vogel fluit 
refrein 1 
 
Refrein 2: Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft 

Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan 
 
Ze hadden hem gekruisigd en in een graf gedaan 
Maar na drie donkere dagen is Hij weer opgestaan 
refrein 2 
 
uit: De Bijbel, Het evangelie volgens Mattheüs  
 Hoofdstuk 28, vers 1 t/m 10 
1 Na de sabbat, toen de ochtend van de eerste dag van de week gloorde, kwam 
Maria uit Magdala met de andere Maria naar het graf kijken. 2 Plotseling begon de 
aarde hevig te beven, want een engel van de Heer daalde af uit de hemel, liep naar 
het graf, rolde de steen weg en ging erop zitten. 3 Hij lichtte als een bliksem en 
zijn kleding was wit als sneeuw. 4 De bewakers beefden van angst en vielen als 
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dood neer. 5 De engel richtte zich tot de vrouwen en zei: ‘Wees niet bang, ik weet 
dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken.6 Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, 
zoals hij gezegd heeft. Kijk maar, dat is de plaats waar hij gelegen heeft. 7 En ga nu 
snel naar zijn leerlingen en zeg hun: “Hij is opgestaan uit de dood, en dit moeten 
jullie weten: hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zul je hem zien.” Dat is wat ik 
jullie te zeggen had.’ 
8 Ontzet en opgetogen verlieten ze haastig het graf om het aan zijn leerlingen te 
gaan vertellen. 9 Op dat moment kwam Jezus hun tegemoet en groette hen. Ze 
liepen op hem toe, grepen zijn voeten vast en bewezen hem eer. 10 Daarop zei 
Jezus: ‘Wees niet bang. Ga mijn broeders vertellen dat ze naar Galilea moeten 
gaan, daar zullen ze mij zien.’ 

 

♪ Vertel het aan de mensen 
Vertel het aan de mensen wie liefde heeft - Jezus! 
Vertel het aan de mensen wie vrede geeft - Jezus! 
Vertel het aan de mensen dat Jezus leeft 
Vertel het aan de mensen 
 
Want iedereen moet weten wie liefde heeft - Jezus! 
Want iedereen moet weten wie vrede geeft - Jezus! 
Want iedereen moet weten dat Jezus leeft 
Iedereen moet weten 
 
Verkondiging 
  

♪ Elb 122 – Daar juicht een toon 
1 Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, 
Die galmt door gans Jeruzalem; 
Een heerlijk morgenlicht breekt aan; 
De Zoon van God is opgestaan! 
 
2 Geen graf hield Davids Zoon omkneld, 
Hij overwon, die sterke Held, 
Hij steeg uit 't graf door eigen kracht, 
Want Hij is God, bekleed met macht! 
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3 Nu jaagt de dood geen angst meer aan. 
Want alles, alles is voldaan. 
Die in ‘t geloof op Jezus ziet, 
Die vreest voor dood en helle niet! 
 
4 Want nu de Heer is opgestaan, 
Nu vangt het nieuwe leven aan, 
Een leven door zijn dood bereid, 
Een leven in zijn heerlijkheid. 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Collecte 
 

♪ Elb 132 couplet 1 en 3 – U zij de glorie 
1 U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
Uit een blinkend stromen, daald' een engel af, 
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf. 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 
3 Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft? 
In zijn godd'lijk wezen is mijn glorie groot, 
niets heb ik te vrezen in leven en dood. 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 
Wegzending en zegen 
 
Antwoord:  U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, nu en immermeer. 
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