Van Palmzondag naar Pasen
Goede Week 2019
Protestantse Gemeente Gramsbergen

Palmpasen, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Paaswake

Palmpasen
Doop van Joris Horstra en Lieke Lynn Tukkers
De Goede Week begint met Palmpasen. Een vrolijke dienst. Vol enthousiasme
zingen we Jezus toe. Kinderen lopen met palmpasenstokken door de kerk. Maar
naarmate de dienst vordert, beseffen we: Jezus is geen superster die zich boven
ons verheft. Integendeel. Hij deelt ons leven, dus ook onze schaamte, pijn en
dood. Hij gaat kopje onder. Zoals ook Joris Horstra en Lieke Lynn Tukkers kopje
onder gaan, in het water van de doop. Wat is het goed te weten dat God een weg
baant dóór het doodswater. Wat is het goed te weten dat Jezus uit het water
omhoog komt, dat er Opstanding is. Orgel/piano: Erik Pasveer. Zang: Carlein
Tukkers.

INTOCHT
Welkom
Gemeente gaat staan
Zingen Psalm 24 vers 1 en 4
1. De aarde en haar volheid zijn
des Heren koninklijk domein,
de wereld en die daarin wonen.
Het land rijst uit de oceaan,
rivieren breken zich ruim baan
om Gods volmaakte macht te tonen.

4. Gij poorten, heft uw hoofd omhoog,
aloude deur, maak wijd uw boog,
laat uw verheven koning binnen.
Wie is die vorst zo groot in eer,
Die sterke held? Het is de Heer,
Die alle macht kan overwinnen.

Groet en bemoediging
V.
Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer
A.
Amen
V.
Onze hulp is in de naam van de Heer
A.
Die hemel en aarde gemaakt heeft
Gemeente gaat zitten
Gebed
Lucas 19, 29-40
Toen hij Betfage en Betanië bij de Olijfberg naderde, stuurde hij twee van de
leerlingen vooruit en zei tegen hen: ‘Ga naar het dorp daarginds. Daar zullen

jullie een vastgebonden veulen vinden, dat nog nooit door iemand bereden is.
Maak het los en breng het hier. Als iemand jullie vraagt: “Waarom maken
jullie het los?” moeten jullie antwoorden: “De Heer heeft het nodig.”’ De beide
leerlingen gingen op weg en vonden het veulen, precies zoals Jezus had
gezegd. Toen ze het dier losmaakten, vroegen de eigenaars hun: ‘Waarom
maken jullie het los?’ Ze antwoordden: ‘De Heer heeft het nodig.’ Daarna
brachten ze het veulen naar Jezus. Ze wierpen hun mantels over het dier en
lieten Jezus erop zitten. Onderweg spreidden de leerlingen hun mantels voor
hem op de grond uit. Toen hij op het punt stond de Olijfberg af te dalen,
begon de hele groep leerlingen vol vreugde en met luide stem God te prijzen
om alle wonderdaden die ze hadden gezien. Ze riepen: ‘Gezegend hij die komt
als koning, in de naam van de Heer! Vrede in de hemel en eer aan de Allerhoogste!’ Enkele farizeeën in de menigte zeiden tegen Jezus: ‘Meester, berisp
uw leerlingen.’ Maar hij antwoordde: ‘Ik zeg u: als zij zouden zwijgen, dan
zouden de stenen het uitschreeuwen.’
Kinderen met palmpasenstokken komen kerk binnen. Allen zingen:
Lied 550 vers 1 en 2
1. Verheug u, gij dochter van Sion, en jonkvrouw Jeruzalem, juich!
Uw koning rijdt binnen, het rijk gaat beginnen,
de zalige tijden, Hij komt ons bevrijden
rechtvaardig, zachtmoedig, de aarde zal spoedig
een bloeiende tuin zijn van vrede en recht,
de Heer heeft het heden gezegd
2. Verheug u, gij dochter van Sion, en jonkvrouw Jeruzalem, juich!
Hij zal u regeren, met God en met ere.
De wagens, de paarden, de wapens, de zwaarden,
krijgszuchtige plannen, Hij zal ze verbannen,
Hij zal ze verdoen in zijn toorn en zijn recht,
het is van te voren voorzegd.
Gesprek met de kinderen

De kinderen verlaten de kerk. Allen zingen :
Lied 438
1.God lof! Nu is gekomen
Gods aangename tijd:
de koning onzer dromen,
de Heer der heerlijkheid
treedt, zonder praal en pracht,
in onze wereld binnen,
om hier te overwinnen
de duivel en zijn macht.

2.Hij wilde zich verlagen
en daalde van zijn troon;
een ezel mag Hem dragen,
Hem sieren staf noch kroon.
Hij wil zijn koningsmacht
en majesteit verhullen,
om nederig te vervullen
wat God van Hem verwacht.

De liturgische schikking Van Woestijn tot Paastuin:
Groen van hoop en leven
Levensboom
die vrucht draagt
leven dat de dood overwint
Kyriëgebed
Kinderen naar nevendienst

PASSIE
Filippenzen 2, 5-11
Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte
van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van.
Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als
mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de
dood – de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem
de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus
elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke
tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader.
Preek
Stilte
Orgelspel

Lied 882

2. Allerhoogste God, heilig met
macht en kracht,
machtig zonder grens,
U woont in onze zwakheid,
slaaf en nietig mens
en wij aanschouwen uw almacht.

4. Allerhoogste God, heilig en
louter wijs,
wijsheid zonder prijs,
U koos de weg van dwaasheid,
dwaasheid van het kruis
en wij aanschouwen uw wijsheid.

3. Allerhoogste God, heilig en
luisterrijk,
luister ongekend,
U werd veracht, verworpen,
U die met ons bent
en wij aanschouwen uw luister.

5. Allerhoogste God, heilig, het
leven zelf,
leven grenzeloos,
uw liefde deed U sterven,
vriendendienst aan ons
en wij aanschouwen het leven.
DOOP

Wanneer de kinderen uit de nevendienst komen en Lieke Lynn en Joris worden
binnengedragen, zingt de gemeente

Lied Alles Wordt Nieuw I,20
1. Laat de kindren tot mij komen,
alle alle kindren.
Laat de kindren tot mij komen,
niemand mag ze hindren.
Want de poorten van mijn rijk
staan voor kindren open,
laat ze allen groot en klein
bij mij binnen lopen.

2. Laat de mensen tot mij komen
over alle wegen.
Laat de mensen tot mij komen,
houdt ze toch niet tegen!
Want de poorten van mijn rijk
gaan ook voor hen open,
als ze aan een kind gelijk
bij mij binnen lopen

Inleiding
Naamgeving
‘Ik zal er zijn’ van Sela gezongen door Carlein Tukkers
Doopgedachtenis (allen gaan staan)
Voorganger:

Gemeente:

U allen, hier tezamen gekomen rond de doopvont
om getuigen te worden van de doop van Joris en Lieke Lynn
en uw eigen doop te gedenken, antwoordt mij:
Wilt u God dienen en horen naar zijn stem?
Wilt u zich verzetten tegen al het kwade dat macht over ons
heeft?
Wilt u leven als een bevrijd kind van God?
Ja, dat wil ik

Doop
Zegening
Aanvaarding door ouders
Overhandiging doopkaars en doopkaart
GEBEDEN EN GAVEN
Danken en bidden
Inzameling gaven

Lied 289 (oude tekst)
Heer Uw licht en Uw liefde schijnen
waar U bent zal de nacht verdwijnen
Jezus licht van de wereld vernieuw ons
levend woord ja Uw waarheid bevrijd ons
schijn in mij, schijn door mij.
Refrein:
Kom Jezus kom. Vul dit land met Uw heerlijkheid
kom heil’ge Geest stort op ons Uw vuur
zend Uw rivier
laat Uw heil heel de aard vervullen
spreek Heer Uw woord dat het licht overwint.
Heer ik wil komen in Uw nabijheid
uit de schaduwen in Uw heerlijkheid
door het bloed mag ik U toebehoren
leer mij toets mij Uw stem wil ik horen
schijn in mij, schijn door mij.
Refrein
Staan wij oog in oog met U Heer
daalt Uw stralende licht op ons neer
zichtbaar tastbaar word U in ons leven
U volmaakt wie volkomen zich geven
schijn in mij, schijn door mij.
Refrein
Zending en zegen

Witte Donderdag 19.30 uur
De avond voordat Jezus wordt overgeleverd, viert hij met zijn twaalf discipelen
het Joodse Pascha. Hij wast de voeten van zijn leerlingen en deelt brood en wijn,
ook aan Judas en Petrus, degenen die hem zullen verraden. Door dit te doen laat
Jezus zien wat Zijn weg betekent: dienstbaarheid, delen en overgave tot aan het
kruis. Hij geeft ons het LEVEN. Orgel: Margriet Nijenhuis
DIENST VAN VOORBEREIDING
Welkom
Psalm 67 vers 1
God zij ons gunstig en genadig.
Hij schenke ons ’t gezegend licht
dat overvloedig en gestadig
straalt van zijn heilig aangezicht:
opdat hier op aarde / elk uw weg aanvaarde
en tot U zich wend’,
zo, dat allerwegen / ieder volk de zegen
van uw heil erkent.
Groet en bemoediging
V.
A.
V.
A.

Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer.
Amen
Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft.

Psalm 67 vers 3
De aarde heeft de vrucht gegeven,
die door de hemel werd verwekt,
en uit haar schoot ontspruit nieuw leven
waar God zijn hand houdt uitgestrekt.
God is ons genegen, / onze God geeft zegen,
Hij die alles geeft,
Hij zal zijn geprezen, / Hem zal alles vrezen/wat op aarde leeft.
Gebed

Kyriëlied 547 vers 1,2, 5 en 6
1. Met de boom des levens wegend
op zijn rug
droeg de Here Jezus Gode goede
vrucht.
Kyrie eleison, wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood
vandaan.

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

2. Laten wij dan bidden in dit
aardse dal,
dat de lieve vrede ons bewaren zal,
Kyrie eleison, wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood
vandaan.

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

Gloria: Lied 705 vers 1
Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de heilige Geest, de Trooster,
de Drie-enige in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drie-enige in zijn troon!
DIENST VAN HET WOORD
Gebed
lezing: Johannes 13, 1-15
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. Jezus en zijn leerlingen hielden een maaltijd. De duivel had
intussen Judas, de zoon van Simon Iskariot, ertoe aangezet Jezus te verraden.
Jezus, die wist dat de Vader hem alle macht had gegeven, dat hij van God was
gekomen en weer naar God terug zou gaan, stond tijdens de maaltijd op. Hij

legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om 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. Toen hij bij Simon Petrus kwam, zei
deze: ‘U wilt toch niet mijn voeten wassen, Heer?’ Jezus antwoordde: ‘Wat ik
doe, begrijp je nu nog niet, maar later zul je het wel begrijpen.’ ‘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,’ antwoordde hij: ‘Heer, dan niet
alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd!’ 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.’ Hij wist namelijk wie hem zou
verraden, daarom zei hij dat ze niet allemaal rein waren. 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. Jullie zeggen altijd “meester”
en “Heer” tegen mij, en terecht, want dat ben ik ook. Als ik, jullie Heer en jullie
meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. Ik heb
een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen.
Lied 569

2. Hij gaf ons zwijgende een teken
en kwam ons voet voor voet nabij,
Hij deed het water van zich spreken,
het stort zich uit en reinigt mij.

3. Zo is de Heer een knecht geworden
en tot de bodem toe gegaan
om ons met ootmoed te omgorden,
Hij doet ons zijn geringheid aan.

4. Heer van mijn hart, U bent gekomen
de nacht door naar uw grote dag,
ik heb in eenvoud aangenomen
dat ik U daarin volgen mag.
Preek
Stilte, orgelspel
Lied 970

2. Ranken zijn er vele,
één is de stam,
wijnstok van het leven,
ranken zijn er vele,
één is de stam,
wij zijn één in Christus.

4. Velen mogen dienen
als onze Heer,
Hij wast onze voeten,
velen mogen dienen
als onze Heer,
wij zijn één in Christus.

3. Gaven schonk Hij vele,
één is de Geest,
Geest van Jezus Christus,
gaven schonk Hij vele,
één is de Geest,
wij zijn één in Christus.

5. Leden zijn er vele,
één is zijn kerk,
wij zijn Christus’ lichaam,
leden zijn er vele,
één is zijn kerk,
wij zijn één in Christus.

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
Voorbeden
Inzameling van de gaven
DIENST VAN DE TAFEL
Lied 377

2. Zoals ik ben, met al mijn strijd,
mijn angsten en onzekerheid,
mijn maskers en mijn ijdelheid –
o Lam van God, ik kom.

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.

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.

6. Zoals ik ben – ja, dat ik dan
de lengte, breedte, hoogte van
uw diepe liefde vatten kan:
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.

7. Zoals ik ben: dat ik uw naam
nu al, met alle heiligen saam,
en eens ook voor uw troon beaam
o Lam van God, ik kom.

Tafelgebed
V.
De HEER zij met u.
Allen Zijn Geest in ons midden
V.
Heft uw harten omhoog
Allen Wij heffen ons hart op tot God
V.
Brengen wij dank aan de HEER, onze God
Allen Hij is het waard onze dank te ontvangen.
V.
……
Daarom stemmen wij af op het lied van alle hemelse
machten, als wij ons voegen in het koor van allen die
uw Naam belijden:
Lied 405 vers 1
Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig, vroeg in de morgen
wordt U ons lied gewijd. Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die één in wezen zijt.
V.: HEER onze God, Gij zijt heilig en goed – en zó bekend met ons ...
... tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om Mij te gedenken.
Allen : Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker
verkondigen wij de dood des Heren, totdat Hij komt.
Vg . Heer onze God, zo gedenken wij Hem die weet wat lijden is en de dood
heeft gezien ...
Allen.: Onze vader die in de hemelen zijt …
Delen van het brood en wijn
Dankgebed
Danklied 381 vers 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.

Johannes 14, 27-31
‘Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven
kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. Jullie hebben toch
gehoord dat ik zei dat ik wegga en bij jullie terug zal komen? Als je me liefhad
zou je blij zijn dat ik naar mijn Vader ga, want de Vader is meer dan ik. Ik
vertel jullie dit nu, voordat het gebeurt, zodat jullie het geloven wanneer het
zover is. Ik kan niet lang meer met jullie spreken, want de heerser van deze
wereld is al onderweg. Hij heeft geen macht over mij, maar zo zal de wereld
weten dat ik de Vader liefheb en doe wat de Vader me heeft opgedragen.
Kom, laten we hier weggaan.’

Wij verlaten in stilte de kerk

Goede Vrijdag 19.30 uur
Wij komen de kerk in stilte binnen. Deze avond wij gedenken Jezus’ lijdensweg
en sterven en staan we stil bij vier personen in deze geschiedenis: Judas, Petrus,
Pilatus en de centurion. Het gaat vanavond over toen en daar, over Jezus en
anderen, maar het gaat vanavond ook over nu en over ons. Wij zijn betrokken.
Orgel: Harold Gossen. Saxofoon: Christien Dries.
Wij komen in stilte de kerk binnen.
Gebed van de Goede Vrijdag
Inleiding
Gezang 177 vers 1
Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten,
in deze zee verzinken mijn gedachten:
o liefde die, om zondaars te bevrijden,/zo zwaar moest lijden.
Lucas 22, 39-48
Hij vertrok en ging volgens zijn gewoonte naar de Olijfberg. De leerlingen
volgden hem. Toen hij daar was aangekomen, zei hij tegen hen: ‘Bid dat jullie
niet in beproeving komen.’ En hij liep bij hen weg, tot ongeveer een
steenworp ver, en knielde daarna neer om te bidden. Hij bad: ‘Vader, als u het
wilt, neem dan deze beker van mij weg. Maar laat niet wat ik wil, maar wat u
wilt gebeuren.’ Uit de hemel verscheen hem een engel om hem kracht te
geven. Hij werd overvallen door doodsangst, maar bleef bidden; zijn zweet
viel in grote druppels als bloed op de grond. Toen hij na zijn gebed opstond
en terugliep naar de leerlingen, zag hij dat ze van verdriet in slaap waren
gevallen, en hij zei tegen hen: ‘Waarom slapen jullie? Sta op en bid dat jullie
niet in beproeving komen.’ Terwijl hij nog sprak, kwam er opeens een horde
mensen aan. Voorop liep de man die Judas heette, een van de twaalf; hij ging
naar Jezus toe om hem te kussen. Maar Jezus zei tegen hem: ‘Judas, lever je de
Mensenzoon uit met een kus?’
Lied 558 vers 1
Jezus, om uw lijden groot,
om uw leven en uw dood
Judas

die volbrengen ’t recht van God,
Kyrie eleison.

Lucas 22 ,49-62
Toen degenen die bij hem stonden zagen wat er ging gebeuren, vroegen ze:
‘Heer, zullen we er met het zwaard op los slaan?’ En een van hen sloeg in op
de dienaar van de hogepriester en sloeg hem zijn rechteroor af. Maar Jezus
zei: ‘Houd daarmee op. Zo is het genoeg!’ Hij raakte het oor aan en genas de
man. Tegen de hogepriesters en tempelwachters en de oudsten van het volk
die op hem afgekomen waren, zei hij: ‘Als tegen een misdadiger bent u
uitgetrokken met zwaarden en knuppels? Dagelijks was ik bij u in de tempel,
en toen hebt u geen vinger naar me uitgestoken, maar dit is uw uur, het uur
van de macht van de duisternis.’ Ze grepen hem vast en voerden hem weg, en
brachten hem naar het huis van de hogepriester. Petrus volgde hen op een
afstand. Ze staken een vuur aan midden op de binnenplaats en gingen
eromheen zitten; Petrus voegde zich bij hen. Een dienstmeisje zag hem bij het
vuur zitten, keek hem strak aan en zei: ‘Die man hoorde er ook bij!’ Maar hij
ontkende het: ‘Ik ken hem niet eens!’ Even later merkte een ander hem op en
zei: ‘Jij bent ook een van hen!’ Maar Petrus zei: ‘Welnee man, helemaal niet.’
En ongeveer een uur later zei nog iemand met grote stelligheid: ‘Ja zeker, die
man was ook in zijn gezelschap, hij komt immers ook uit Galilea.’ Maar Petrus
zei: ‘Ik weet niet waar je het over hebt.’ En op datzelfde moment, terwijl hij
nog sprak, kraaide er een haan. De Heer draaide zich om en keek Petrus aan,
en toen herinnerde Petrus zich de woorden van de Heer: ‘Nog voor er
vannacht een haan heeft gekraaid zul je mij driemaal verloochenen.’ Hij ging
naar buiten en huilde bitter.
’Herzlich tut mich verlangen’ van D. Buxtehude door Christien en Harold
Petrus
Lucas 23, 13-25
Pilatus riep de hogepriesters en de leiders en het volk bij zich en zei tegen
hen: ‘U hebt die man voor mij gebracht als iemand die het volk van het rechte
pad afbrengt, maar u weet dat ik hem, toen ik hem in uw bijzijn verhoorde,
aan geen van de zaken waarvan u hem beticht schuldig heb bevonden. En
Herodes evenmin, hij heeft hem immers naar ons teruggestuurd; hij heeft
niets gedaan waarop de doodstraf staat. Dus zal ik hem vrijlaten, nadat ik
hem heb laten geselen.’ Maar ze begonnen met zijn allen luidkeels te
schreeuwen: ‘Weg met hem! Laat Barabbas vrij!’ Deze laatste was
gevangengezet wegens een oproer dat in de stad had plaatsgevonden en
wegens moord. Pilatus praatte opnieuw op hen in omdat hij Jezus wilde

vrijlaten. Maar ze schreeuwden het uit: ‘Kruisig hem, kruisig hem!’ Voor de
derde maal zei hij tegen hen: ‘Wat voor kwaad heeft die man dan gedaan? Ik
heb niets gevonden waarvoor hij de doodstraf verdient. Dus zal ik hem
vrijlaten, nadat ik hem heb laten geselen.’ Maar ze bleven luidkeels eisen dat
hij gekruisigd zou worden, en met hun geschreeuw wonnen ze het pleit:
Pilatus besloot hun eis in te willigen. Hij liet de man gaan die wegens oproer
en moord gevangen was gezet en om wiens vrijlating ze hadden gevraagd, en
leverde Jezus uit aan hun willekeur.
Lied 558 vers 6 en 7
6. Om het zwijgen, het geduld,
waarmee Gij de wet vervult,
als men vruchtloos zoekt naar schuld,
Kyrie eleison.

7. Om het woord van goddelijk recht
dat Gij tot uw rechters zegt,
zelf hebt G’uw geding beslecht,
Kyrie eleison.

Pilatus
Lucas 23, 33-47
Aangekomen bij de plek die de Schedelplaats heet, werd hij gekruisigd, samen
met de twee misdadigers, de een rechts van hem, de ander links. Jezus zei:
‘Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.’ De soldaten verdeelden
zijn kleren onder elkaar door erom te dobbelen. Het volk stond toe te kijken.
De leiders hoonden hem en zeiden: ‘Anderen heeft hij gered; laat hij nu
zichzelf redden als hij de messias van God is, zijn uitverkorene!’ Ook de
soldaten dreven de spot met hem, ze gingen voor hem staan en boden hem
zure wijn aan, terwijl ze zeiden: ‘Als je de koning van de Joden bent, red jezelf
dan!’ Boven hem was een opschrift aangebracht: ‘Dit is de koning van de
Joden’. Een van de gekruisigde misdadigers zei spottend tegen hem: ‘Jij bent
toch de messias? Red jezelf dan en ons erbij!’ Maar de ander wees hem
terecht met de woorden: ‘Heb jij dan zelfs geen ontzag voor God nu je
dezelfde straf ondergaat? Wij hebben onze straf verdiend en worden beloond
naar onze daden. Maar die man heeft niets onwettigs gedaan.’ En hij zei:
‘Jezus, denk aan mij wanneer u in uw koninkrijk komt.’ Jezus antwoordde: ‘Ik
verzeker je: nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn.’ Rond het
middaguur werd het donker in het hele land doordat de zon verduisterde. De
duisternis hield drie uur aan. Toen scheurde het voorhangsel van de tempel
doormidden. En Jezus riep met luide stem: ‘Vader, in uw handen leg ik mijn
geest.’ Toen hij dat gezegd had, blies hij de laatste adem uit. ’

Stilte

De Paaskaars wordt gedoofd

Lucas 23, 47
De centurio zag wat er gebeurd was en loofde God met de woorden:
‘Werkelijk, deze mens was een rechtvaardige!
Lied 558 vers 10
Heer, om uw vijf wonden rood, om uw onverdiende dood,
smeken wij in onze nood, Kyrie eleison.
De centurio
Lied 561 vers 1,2 4 en 5
1. O liefde die verborgen zijt
in diepe stilten eeuwigheid,
erbarm u over ons bestaan,
het wordt verraden en verdaan.

4. O liefde uit de eeuwigheid
die met ons mens geworden zijt,
wij bidden, laat ons niet alleen
in al het duister om ons heen,

2. Hoe achtloos in ons midden wordt
het kostbaar mensenbloed gestort
en in het onbarmhartig licht
het kruis des Heren opgericht.

5. opdat ook wij o Heer U niet
verlaten in uw diep verdriet
maar bij U zijn in al de pijn
waarmee de mensen mensen zijn.

Gebeden
Lied 590 Vers 1 en 5
1. Nu valt de nacht.
Het is volbracht:
de Heer heeft heel zijn leven
voor het menselijk geslacht
in Gods hand gegeven.

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

De gedoofde paaskaars wordt weggedragen.
We verlaten in stilte de kerk.

Paaswake 21.00 uur
In deze korte avonddienst waken we bij het graf van Jezus. We lezen de
oerverhalen die ons hoop geven, teksten waarmee we het in de nacht kunnen
uithouden. Immers al vanaf het allereerste begin belooft God licht, redding,
verzoening, leven. Hij laat niet los het werk van zijn hand. We ontsteken aan het
einde van de dienst onze waakvlammen. Morgen wordt de nieuwe paaskaars
binnengebracht. Organist: Gerrit Lennips.
Wij komen in stilte in de kerk
Groet en bemoediging
V.
A.
V.
A.
V.
A.

V.
A.
V.
A.
V.

De vrede van God met u allen.
Gods vrede ook met u.
Onze hulp is in de naam van God
Schepper van hemel en aarde,
die zei “er zij licht”, en het was licht
en het blijft licht in eeuwigheid, amen.
Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere nachten?
Waarom luisteren wij naar wat we al wisten en waarom gaan we
terug naar het begin?
Om niet te vergeten wie wij zijn en te herkennen en te geloven, dat wij
kinderen van God zijn.
Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere nachten?
Want elke nacht slapen wij en nu zijn wij samen om te waken.
Omdat wij slaven zijn geweest, maar door God tot vrijheid zijn
geroepen. Hij heeft gered ons om voor altijd bij elkaar te horen.
Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere nachten?
Omdat wij de verhalen moeten horen over wat God aan ons deed,
zodat we zullen opleven en zeggen: “God is goed!”

Lied 513
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.

Genesis 1,1-5
In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog woest en
doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het
water. God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht. God zag dat het licht
goed was, en hij scheidde het licht van de duisternis; het licht noemde hij dag,
de duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en het werd morgen. De
eerste dag.
Lied 601 vers 1
Licht dat ons aanstoot in de morgen,
voortijdig licht waarin wij staan
koud, één voor één, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.

Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.

Exodus 14, 15-23
De HEER zei tegen Mozes: ‘Waarom roep je mij te hulp? Zeg tegen de
Israëlieten dat ze verder trekken. Jij moet je staf geheven houden boven de
zee en zo het water splijten, zodat de Israëlieten dwars door de zee kunnen
gaan, over droog land. Ik zal de Egyptenaren onverzettelijk maken zodat ze
hen achterna gaan, en dan zal ik mijn majesteit tonen door de farao en zijn
hele leger, zijn wagens en zijn ruiters, ten val te brengen. De Egyptenaren
zullen beseffen dat ik de HEER ben, als ik in mijn majesteit de farao, met al
zijn wagens en ruiters, ten val heb gebracht.’ De engel van God, die steeds
voor het leger van de Israëlieten uit was gegaan, stelde zich nu achter hen op.
Ook de wolkkolom die eerst voor hen uit ging stelde zich achter hen op, zodat
hij tussen het leger van de Egyptenaren en dat van de Israëlieten kwam te
staan. Aan de ene kant bracht de wolk duisternis, aan de andere kant
verlichtte de vuurzuil de nacht. Die hele nacht konden de legers niet bij elkaar
komen. Toen hield Mozes zijn arm boven de zee, en de HEER liet de zee
terugwijken door gedurende de hele nacht een krachtige oostenwind te laten
waaien. Hij veranderde de zee in droog land. Het water spleet, en zo konden
de Israëlieten dwars door de zee gaan, over droog land; rechts en links van
hen rees het water op als een muur. De Egyptenaren achtervolgden hen, alle

paarden en wagens van de farao en al zijn ruiters gingen achter hen aan de
zee in.
Psalm 81 vers 1 en 8
1. Jubel God ter eer,
Hij is onze sterkte!
Juich voor Israëls Heer,
stem en tegenstem
springen op voor Hem
die ons heil bewerkte.

8. Ik ben Hij-die-is:
God wil Ik u wezen.
Uit de duisternis
van de slavernij
maakte Ik u vrij:
hebt gij nog te vrezen?

Ezechiël 36, 22-28
Zeg daarom tegen het volk van Israël: “Dit zegt God, de HEER: Ik zal ingrijpen,
volk van Israël – niet omwille van jou, maar omwille van mijn heilige naam,
die je hebt ontwijd bij de volken waar je gekomen bent! Ik zal mijn grote
naam, die door jullie bij die volken is ontwijd, weer aanzien verschaffen. Die
volken zullen beseffen dat ik de HEER ben – spreekt God, de HEER. Ik zal ze
laten zien dat ik heilig ben; ik leid jullie weg bij die volken, ik breng jullie
bijeen uit die landen en laat je naar je eigen land terugkeren. Ik zal zuiver
water over jullie uitgieten om jullie te reinigen van alles wat onrein is, van al
jullie afgoden. Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, ik zal je
versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats
geven. Ik zal jullie mijn geest geven en zorgen dat jullie volgens mijn wetten
leven en mijn regels in acht nemen. Jullie zullen in het land wonen dat ik aan
je voorouders gegeven heb, jullie zullen mijn volk zijn en ik zal jullie God zijn.
Lied 686 vers 1 en 3
1. De Geest des Heren heeft
een nieuw begin gemaakt,
in al wat groeit en leeft
zijn adem uitgezaaid.
De Geest van God bezielt
wie koud zijn en versteend
herbouwt wat is vernield
maakt één wat is verdeeld.

3. De Geest die ons bewoont
verzucht en smeekt naar God
dat Hij ons in de Zoon
doet opstaan uit de dood.
Opdat ons leven nooit
in weer en wind bezwijkt,
kom Schepper Geest, voltooi
wat Gij begonnen zijt.

Psalm 126
Een pelgrimslied.
Toen de HEER het lot van Sion keerde,
was het of wij droomden,
een lach vulde onze mond,
onze tong brak uit in gejuich.
Toen zeiden alle volken:
‘De HEER heeft voor hen iets groots verricht.’
Ja, de HEER had voor ons iets groots verricht,
we waren vol vreugde.
Keer ook nu ons lot, HEER,
zoals u water doet weerkeren in de woestijn.
Zij die in tranen zaaien,
zullen oogsten met gejuich.
Wie in tranen op weg gaat,
dragend de buidel met zaad,
zal thuiskomen met gejuich,
dragend de volle schoven.
Lied 967 vers 4, 5 en 6
4. Open overal de poort,
Heer, voor uw voortvarend woord,
win elk volk met stille kracht
voor uw rijk, – verdrijf de nacht!
Erbarm u, Heer.

6. Laat ons zo uw heerlijkheid
zien in deze donkere tijd,
opdat wij nu en voortaan
trouw U ter beschikking staan.
Erbarm u, Heer

5. Geef geloof aan wie Gij zendt,
hoop en liefde, dat op ’t eind
wat met tranen werd gezaaid
met gejuich mag zijn gemaaid.
Erbarm u, Heer.
Kolossenzen 3, 1-4
Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven
is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is, niet
op wat op aarde is. U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus
verborgen in God. En wanneer Christus, uw leven, verschijnt, zult ook u,
samen met hem, in luister verschijnen.

Voorbeden
Wij ontsteken onze kleine kaarsen en gaan staan
Lied 287 vers 1 en 5

5. Rond het licht dat leven doet
groeten wij elkaar met vrede.
Paaslicht straal ons tegemoet,
zegen wie uw liefde delen, –
licht dat dit geheim behoedt:
God is goed.
Marcus 6, 1-7
Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria uit Magdala en Maria de moeder
van Jakobus, en Salome geurige olie om hem te balsemen. Op de eerste dag
van de week gingen ze heel vroeg in de ochtend, vlak na zonsopgang, naar het

graf. Ze zeiden tegen elkaar: ‘Wie zal voor ons de steen voor de ingang van
het graf wegrollen?’ Maar toen ze opkeken, zagen ze dat de steen al was
weggerold; het was een heel grote steen. Toen ze het graf binnengingen,
zagen ze rechts een in het wit geklede jongeman zitten. Ze schrokken
vreselijk. Maar hij zei tegen hen: ‘Wees niet bang. U zoekt Jezus, de man uit
Nazaret die gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de dood, hij is niet hier; kijk, dat
is de plaats waar hij was neergelegd. Ga terug en zeg tegen zijn leerlingen en
tegen Petrus: “Hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zullen jullie hem zien,
zoals hij jullie heeft gezegd.”’
Lied 634
1. U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
Alle mens'lijk 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!
Wegzending en Zegen
Collecte bij de uitgang

