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Liturgieboekje  
Voor de vieringen van de Stille Week 2020. 
 

Witte Donderdag ds. Wim Loosman en ds. Jacoline Batenburg 
                          Organist: Rien Schippers 

                          Zang: Betti Poppema 
 

Goede Vrijdag:    ds. Wim Loosman en ds. Jacoline Batenbrug 
                         Organist: Alex Visscher 

                         Zang en gitaar: Erwin de Vegt 
                         Zang: Melanie Visscher 

                         Piano: Hans Blenkers 
 

Stille Zaterdag:   ds. Wim Loosman en ds. Jacoline Batenburg 
                         Organist: Wim Oostenbrink 

                         Zang: Aliena van Dalen 

                         Gitaar Hans Hooijer 
                         Zang: Betti Poppema 

 
Liturgische bloemschikkingen: 

   Gert Kuyper 
   Hilje van der Vinne 
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Op Witte Donderdag  
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Witte Donderdag 
 

 

Inleidende Muziek 

VOORBEREIDING 

Welkom en mededelingen 

Stilte 

Bemoediging en gebed van toenadering 

Psalm 113 Nederland zingt  

https://portal.eo.nl/samengeloven/geloven/nederland-zingt-liederen 

 

 

DIENST VAN DE SCHRIFT 

Gebed bij de opening van het woord 

v. …………………………. 
a. AMEN 
 

Uitleg van de Pesachtafel 

Thoralezing: Exodus 12: 1-8 en 11-14 

“Dit is de maaltijd ter ere van de Heer, het Pesachmaal” 
 

Psalm 114: 1 en 2 gezongen door Betti Poppema  

 
 

Lezing: Johannes 13: 1-15 
“Begrijpen jullie wat ik gedaan heb?” 

 

Stilte 
 

Lezing: Johannes 13: 21-39 
“Hij die at van mijn brood heeft zich tegen mij gekeerd” 

 
Psalm 116 Nederland zingt  

 
https://portal.eo.nl/samengeloven/geloven/nederland-zingt-liederen 

 

 

https://portal.eo.nl/samengeloven/geloven/nederland-zingt-liederen
https://portal.eo.nl/samengeloven/geloven/nederland-zingt-liederen
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DIENST VAN DE TAFEL 

Filmpje Monica Rotensen 

Gebeden 

 

Nodiging 

v. Brood dat leven geeft en wijn die het hart verheugt-  
in deze tekenen wil de Heer met ons zijn. 

Komt dan en deelt in zijn overvloed. 
 

Tafelgebed: ‘Om de liefde ons geboden’ – Sytze de Vries 

v. U zegenen wij, Eeuwige, 
om de genezing van ons leven,  

om de liefde, ons aangedaan,  
om de morgen, ons toegesproken. 

 

Zo vaak zijt Gij voor mensen geweest  
een licht, een vuur, een spoor.  

En wanneer wij U ontbreken  
en uw Naam onder ons is zoekgeraakt,  

dan zijt Gij daar:  
als een lied, dat niet verstomt,  

als een Woord, dat beklijft.  
Met allen, die ons hebben voorgezongen  

durven ook wij onze stemmen te verheffen: 
 

Lied 405: 1 en 4  Heilig heilig heilig… 

Gezongen door Betti Poppema 

 

 

 

 

 

 

 

 

v Gezegend zijt Gij  

om Jezus Messias, uw lieve Zoon,  
die de uittocht heeft volbracht,  
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het spoor voor ons trok,  

de weg voor ons baande. 

Hij deed uw woord aan mensen gestand  
en keer op keer wordt Hij ons brood voor onderweg. 

Hij heeft met zijn leven onze beker gevuld, 
Hij ons Paaslam,  

die in de nacht van de overlevering  
zijn liefde voor ons heeft bezegeld  

toen hij het brood nam,  
er de dankzegging over uitsprak,  

het brak en het aan zijn leerlingen gaf met de woorden: 
“Dit is mijn lichaam voor u. Doe dit tot mijn gedachtenis.” 

Evenzo toen hij na de maaltijd de beker nam,  
er de dankzegging over uitsprak  

en hem aan zijn leerlingen gaf met de woorden: 
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed.  

Doe dit, zo dikwijls jullie die drinken, tot mijn gedachtenis.” 

 
Hier vieren wij zijn dood  

als een Pascha voor de Heer. 
Geef ons te geloven  

dat, wat in liefde is gezaaid,  
niet verloren gaat. 

 
Laat uw Adem, uw Geest  

levenwekkend onder ons zijn,  
ons herscheppen tot kinderen van het Licht,  

die genegenheid en trouw hooghouden,  
die Christus als hun meester in het dienen  

blijven gedenken onder de mensen. 
 

a. Onze Vader (gezongen) 

 
https://portal.eo.nl/samengeloven/geloven/nederland-zingt-liederen 

 

Onze Vader Nederland zingt  
 

 
 

 
 

 
 

 
De vrede van Christus 

Jezus Messias, Gij hebt gezegd: 

‘Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u’ 
Daarom bidden wij, aan het einde van de veertig dagen van boete en 

https://portal.eo.nl/samengeloven/geloven/nederland-zingt-liederen
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inkeer: 

Doe weg van ons wat verkeerd was en wees in ons midden, in verzoening 

met God en met elkaar. 
 AMEN 

 
De vrede van Christus zij met u. 

EN OOK MET U. 
Laten we elkaar thuis, als teken van onze verbondenheid met Jezus 

Christus die onze gastheer is, en als teken van verbondenheid met 
elkaar, vrede wensen. 
 

Delen van brood en wijn 

v. Is niet het brood dat wij breken en de beker waarvoor wij God danken, de 

gemeenschap met Christus? 

Neemt dan, eet en drinkt de gaven die Christus ons aanbiedt: brood ten 
leven en wijn van het Koninkrijk. 

 

 

Dankzegging van Maarten Luther 

v. God van liefde 

Gij hebt ons gevoed met uw gaven:  
het brood uit de hemel en de wijn van het Koninkrijk. 

Wij bidden U: 
Blijf ons nabij, ook in de nacht die komt. 

Laat ons nooit alleen, zelfs niet in de dood. 
Dat bidden wij U in de naam van hem 

Die ons is voorgegaan: Jezus, de Levende. 
. AMEN 
 

De  tafelkaarsen worden gedoofd en samen met het avondmaal gerei, het 

antependium, het doopvont en de bloemen de kerk uitgedragen tijdens het 

ontruimen zingen Ubi Caritas 

 

Zingen: Ubi Caritas Lied 568a gezongen door Betti Poppema 

 

Lezing: Johannes 18: 1 en 2 

Nadat Jezus dit alles gezegd had, ging hij met zijn leerlingen naar de overkant 

van de Kidronbeek. Daar liep hij de olijfgaard in, met zijn leerlingen.  

Judas, zijn  verrader, kende deze plek ook, want Jezus was er vaak met zijn  

leerlingen samengekomen. 
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Goede Vrijdag  
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Goede Vrijdag 
 

In de kerk is het stil. Het is de stilte waarin we gisteren de kerk verlieten. 

Zwijgend wachten we op de voortzetting van de dienst. 

 

Welkom (filmpje) 

Orgelspel Alex Visscher 

Stilte 

Lied 576 O Hoofd vol bloed en wonden – Nederland zingt 

https://portal.eo.nl/samengeloven/geloven/nederland-zingt-liederen 

 

 

Inleidende woorden – de deur naar vrijheid 

(Inspiratie Willem Zijlstra: The door to Freedom) 

 
Lezing: Exodus 12: 21-28  

 
21Mozes riep de oudsten van Israël bij elkaar. ‘Elke familie moet een lam of een bokje 

kiezen,’ zei hij, ‘en dat moet worden geslacht als pesachoffer. 22Laat ieder daarna een 

bos majoraantakken nemen, die in de schaal met bloed dopen en het bloed aan de 

bovendorpel en aan de beide deurposten strijken. Ga dan tot de morgen de deur niet 

uit, 23want de HEER zal door Egypte heen gaan om het te straffen. Maar ziet hij bij 

een deur bloed aan de bovendorpel en aan de posten, dan zal hij die deur 

voorbijgaan, hij zal de doodsengel geen toestemming geven om uw huizen binnen te 

gaan en u te treffen. 24Dit voorschrift blijft voor u en uw kinderen voor altijd van 

kracht. 25Ook als u eenmaal in het land bent dat de HEER u zal geven, zoals hij heeft 

beloofd, moet u dit gebruik in ere houden. 26En als uw kinderen dan vragen: “Wat 

betekent dit gebruik?” 27antwoord dan: “Wij brengen de HEER een pesachoffer omdat 

hij de huizen van de Israëlieten voorbij is gegaan toen hij de Egyptenaren strafte; ons 

heeft hij gespaard.”’ Toen knielden de Israëlieten en bogen ze zich diep neer, 28en ze 

deden wat de HEER aan Mozes en Aäron had bevolen. 

 

Psalm 51 Psalm project Erwin en Melanie 

 

 
Passieverhaal: Volgens het evangelie van Johannes  

 (De lezingen worden gelezen uit de Herziene Statenvertaling) 

    

-Johannes 18: 1-11 ‘Jezus verraden’ 

https://portal.eo.nl/samengeloven/geloven/nederland-zingt-liederen
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Muzikaal intermezzo Erwin de Vegt 

 

-Johannes 18: 12-27 ‘Jezus verhoord en verloochend’ 

Muzikaal intermezzo  Alex Visscher 

 

 

-Johannes 18: 28 – 19: 3 ‘Jezus voor Pilatus’ 

Stilte 

 

-Johannes 19: 4-16 ‘Pilatus draagt Jezus over’ 

Lied: ‘Langs de Via Dolorosa’ Erwin en Melanie 

 

-Johannes19: 17-24 ‘Jezus gekruisigd’ 

Muzikaal intermezzo Alex Visscher 

 

 

-Johannes 19: 25-30 ‘Jezus geeft de Geest’ 

 

Stilte – De paaskaars wordt gedoofd 

 

-Johannes 19: 38-42 ‘de Graflegging’ 

De paaskaars wordt uitgedragen 

 

Voorbede 

v. ………………………….. 
a. AMEN 
 

Kruismeditatie – de weg naar vrijheid 

‘Beklag Gods’ – Jacobus Revius 

T’en zijn de Joden niet, Heer Jezus, die u kruisten 

noch die verraderlijk u togen voort gericht, 
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noch die versmadelijk u spogen int gezicht, 

noch die u knevelden, en stieten u vol puisten, 

 
t’en zijn de krijgslui niet die met haar felle vuisten 

den rietstok hebben of den hamer opgelicht, 
of het vervloekte hout op Golgotha gesticht, 

of over uwen rok tsaam dobbelden en tuisten: 
 

ik bent, o Heer, ik bent die u dit heb gedaan, 
ik ben den zwaren boom die u had overlaên, 

ik ben de taaie streng  waarmee gij ginkt gebonden, 
 

De nagel, en de speer, de gesel die u sloeg, 
de bloed-bedropen kroon die uwen schedel droeg: 
want dit is al geschied, eilaas!, om mijne zonden 

 

v. Zie het kostbaar kruis 
Waaraan de Redder heeft gehangen. 

………. 
a. KOM, LATEN WIJ HEM HULDE BRENGEN 
 

Kruishulde 

Jacoline en Wim leggen bloemen aan de voet van het kruis in de bloemschikking, 

als teken van toewijding en dankbaarheid in gedachtenis aan het lijden van 
Christus en in respect voor het lijden van zovelen, tot op de dag van vandaag.  

 
 
Lied 590 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0UngM0oPJeg 

 

 

Slotgebed 
 

Onze Vader 
 

 
 

 
 

 
De kerk wordt in stilte verlaten.  

Morgen komen we terug en wachten we zwijgend op het licht. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=0UngM0oPJeg
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Stille Zaterdag  
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Stille Zaterdag                      Paaswake 
 

VOORBEREIDING 

Filmpje 

HET LICHT 
 
 

 “Wachters op de morgen” (Sytze de Vries - Lb 594) 

c. Wachters op de morgen, hoe ver is de nacht?  
Ontwaak wie nog slaapt en sta op uit de dood!  

Wachters op de morgen, hoe ver is de nacht?  
Ontwaak wie nog slaapt en sta op uit de dood!  

Wachters op de morgen, hoe ver is de nacht?  
Ontwaak wie nog slaapt en sta op uit de dood! 

Ontwaak en sta op, uw licht is opgegaan! 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
v. U allen, op zoek naar licht en leven, aan u mag ik verkondigen: 

  
Dit is de nacht,  

zo heel anders dan alle andere nachten,  
de nacht waarin wij Hem gedenken  

die het duister niet ontliep  
maar ten einde toe ons liefhad,  

die tot de doden werd gerekend  

maar uit hun midden is opgewekt.  
 

Dit is een nacht van waken,  
een uittocht uit het duister,  

een pad door de golven,  
een thuiskomen uit onze ballingschap,  

een ontkomen aan de dood.  
Deze nacht is voor ons de weg naar het licht. 
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Het licht van Christus wordt gedeeld: er worden 12 kaarsen aangestoken in de 

verbeelding op het liturgisch centrum. 
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Paasjubel: Lied 600 Licht ontloken aan het donker  

 

 
Dankzegging voor het licht 

 
v. God, bron van leven, bron van licht- 

Toen hemel en aarde werden geschapen  
hebt Gij met uw woord het licht ontstoken en de duisternis verdreven.  

Met uw zon verlicht Gij onze dag,  
als een zuil van vuur gaat  gij ons voor in de nacht. 

 
Wij danken U voor Jezus Christus,  

licht in onze duisternis, licht en leven voor onze wereld. 
 

Wij danken U  
dat wij in het licht dat wij hebben ontstoken  

als in een spiegel uw licht weerkaatst zien. 

 
Psalm 117 (Nederland zingt) 

 
https://portal.eo.nl/samengeloven/geloven/nederland-zingt-liederen 

 

 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 

Gebed 
 
Lied: 601 Aan het licht (Trijntje Oosterhuis) 
https://www.youtube.com/watch?v=vCKT_Q_KQ-M 

 
SCHEPPING 

 
 
Stem:   Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere nachten?    

v. Dit is de nacht waarin de wereld tot leven wordt geroepen.     
Uit dit duister zijn wij mensen geroepen tot het Licht. 

 

Lezing: Genesis 1: 1-5 

BEVRIJDING 

 
Stem:   Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere nachten?    

v. Dit is de nacht waarin de wereld tot leven wordt geroepen.     

Uit dit duister zijn wij mensen geroepen tot het Licht. 
 

Lezing: Exodus 14: 15-31 

https://portal.eo.nl/samengeloven/geloven/nederland-zingt-liederen
https://www.youtube.com/watch?v=vCKT_Q_KQ-M
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Stilte 

 

Stem: Waarom is deze nacht  zo anders dan alle andere nachten?   
 

v. Dit is de nacht waarin wij gedenken  hoe God aan zijn volk in het donker 
van de ballingschap   een nieuwe toekomst beloofde. 

 

HERSCHEPPING 
 
Lezing: Jesaja 60: 19-22 

Lied 608 De steppe zal bloeien Trijntje Oosterhuis 

https://www.youtube.com/watch?v=Rv9nfz_q-es 

 

 
Het Avondmaal gerei, de Tafelkaarsen, het Doopvont, het Antependium en de 

Bloemen worden binnengebracht. 
 

HET WATER - DE DOOP 

 
Stem: Waarom is deze nacht anders dan andere nachten? 

v. Om niet te vergeten wie wij zijn: geroepen uit de duisternis naar het licht 
door het water naar het land van belofte 

 
Stem: Waarom is deze nacht anders dan andere nachten? 

v. Dit is de nacht waarin wij worden teruggebracht  

naar de bronnen van ons geloof.  
De doortocht door de Rode Zee dragen wij met ons mee  

met het water van de doop.  
Zoals de apostel Paulus schreef aan de gemeente in Rome:  

“Weten jullie dan niet dat wij allen, gedoopten in Jezus Christus,  

gedoopt zijn in zijn dood?  
Wij zijn dus met hem mee begraven door de onderdompeling in de dood, 

om - evenals Christus is opgewekt uit de dood  
door de macht van de Vader-   

in een vernieuwd leven onze weg te gaan.  
Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding.” 

 
We belijden ons geloof 

 
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. 

https://www.youtube.com/watch?v=Rv9nfz_q-es
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v. Zijn vrederijk is nabijgekomen 

in Jezus van Nazareth, de Gezalfde. 
Hij roept ons Hem te volgen. 

 
v. De Geest is het die levend maakt, 

die ons leidt in waarheid 
ons lokt met het visioen 
van een wereld waar het menselijk toegaat 

die met ons gaat naar de toekomst. 

 

v.  
Doopgedachtenis  

 
Lied: Ken je mij (Aliena van Dalen en Hans Hooijer) 

 
 

Stem: Waarom is deze nacht  zo anders dan alle andere nachten?   
 

v. Dit is de nacht waarin wij gedenken  hoe God aan zijn volk in het donker 
van de ballingschap   een nieuwe toekomst beloofde. 

 

 
 

Opstandingsevangelie: Johannes 20: 1-16 
 

Lied 624 
 

https://portal.eo.nl/samengeloven/geloven/nederland-zingt-liederen 

 
Zending en zegen 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://portal.eo.nl/samengeloven/geloven/nederland-zingt-liederen

