
 

 

 

 

 

 

 

 

 



S t i l l e  W e e k  2019 
 

 
 

Witte Donderdag 

 

VOORBEREIDING 

Het aansteken van de kaarsen 

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

Gebed van toenadering              

Zingen : Lied 564b – allen: antifoon -vg.: voorzang – allen:antifoon 

 



     
 
Gebed om ontferming  
 
Kyrië   - Lied 367d 

 

Zingen   lied  869: 1, 3 

    



    

  3  Wat onze God in de aanvang schiep, 
dat wil Hij ook bewaren: 
wat onze God tot aanzijn riep 
doet Hij zijn trouw ervaren. 
De heer regeert, en het is goed 
Waar Hij de mensen wonen doet 
Geef onze God de ere 
 
DIENST VAN HET WOORD 

Gebedsgroet  
Vg.: De Heer zij met u. 
A.: Ook met u zij de Heer.  

Gebed van de Witte Donderdag 

Schriftlezing : Exodus 12, 15-20 

Zingen : Psalm 81, 1- 4

 

2  Laat de harpen slaan,  3  Dit is ingezet 
klinken de trompetten.  als een eeuwig teken 



Vier bij volle maan   Jozef tot een wet, 
met muziek en mond  toen des Heren hand 
een hernieuwd verbond  aan Egypteland 
volgens oude wetten.  machtig is gebleken. 
 
4  God heeft ons gezegd   
nooit gehoorde dingen.  
Heilig is ’t en recht    
nu en te allen tijd    
Hem die ons bevrijdt   
vrolijk toe te zingen.  
 
Schriftlezing: Matteüs 26, 30-46   
 
Overdenking 

Moment van stilte en inkeer 

Zingen : Lied 342 

 

2  En in de Geest, die ons geleidt, 3  Lof zij de Vader, die ons schiep 
geloven wij: dat er altijd  en licht uit nacht tevoorschijn riep. 
een Trooster is, zacht als de wind, Lof zij de Zoon, die onze nood, 
een sterke moeder bij haar kind. ons kruis verdroeg en onze dood. 
 
4 Die onderging en overwon  5 Lof zij de Geest die wereldwijd 
en als de zon ten hemel klom, ons kerk maakt: Christus toegewijd 
die aan de dag treedt op zijn tijd tot wij, van alle kwaad bevrijd, 
en eenmaal recht van onrecht scheidt. God zien in alle eeuwigheid.@ 



 

 
 
DIENST VAN DE TAFEL 

Gebeden 

Inzameling van de gaven 
 
Zingen : Lied  393 

 

 

 
 
2 Als er tot Uw gedachtenis  3 Gij deelt met mij de laatste nacht 
de viering van het nachtmaal is en breekt tot alles is volbracht; 
en Gij het brood des levens zijt, en dit is het genadebrood, 
de beker van de dankbaarheid – Gij hebt mij lief tot in de dood 
o Heer dat Gij gelijk het graan en dit is de genadewijn, 
te gronde gaat om op te staan. Gij zult voorgoed mijn gastheer zijn. 
 
 



Nodiging in de kring rondom de tafel  
(N.B.: Liturgieboekje meenemen !) 
 
Wij vieren vanavond het avondmaal in een kring rond de avond-
maalstafel. 
Wanneer u genodigd wordt, wilt u dan de aanwijzingen van de 
ambtsdragers opvolgen en meewerken aan de vorming van een kring? 
Wie moeite heeft met staan kan  plaats nemen op de eerste rij stoelen 
voor de kansel. 
Wie glutenvrij brood  wenst kan plaatsnemen in de kring hier voor tussen 
de lessenaar en de kansel. 
De schaal met brood en de bekers gaan van hand tot hand rond.  
In de volgorde van eerst het brood, dan de beker druivensap en 
vervolgens de beker wijn. 
  
Vredegroet - Wij wensen elkaar de vrede van  Christus 

 
Tafelgebed 
Vg.:        De HEER zij met u. 
Allen:        Zijn Geest in ons midden  
Vg.:        Heft uw harten omhoog 
Allen:        Wij heffen ons hart op tot God 
Vg.:        Brengen wij dank aan de HEER, onze God 
Allen:        Hij is het waard onze dank te ontvangen. 
Vg.:       …… 

      Daarom stemmen wij af op het lied van alle hemelse  
      machten,  als wij ons voegen in het koor van allen die           
      uw Naam belijden:  

Zingen : Lied  404e 

 



 

 

 
 

 

 
 
Vervolg tafelgebed 
Vg.:   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 …  

Zingen : Lied 408 a  

 

 
 
Delen van brood en wijn 
 
Tijdens de viering zingen wij: Brood hier gedeeld (Iona) 

 
 
 

 

 
 
     
 
 
 



2  Beker – gereikt vanuit vreugde,  3 Handen – bereid om te delen,      
wijn ingekleurd door de pijn,           mensen, geplaatst in het licht, 
teken dat het Hem verheugde           teken dat breuken wil helen, 
kwetsbaar te zijn                                   tot ons gericht 
om in Gods naam                             om in Gods naam                     
de weg ten leven te gaan.           de weg van de liefde  te gaan.  

Dankgebed  

Zingen : Lied 571: 1, 2 – cant.; 3, 4, 5 – allen 

 

 

2   Waarom blijft niet het laatste lied   3   Een beker vol van vreugdewijn 
in onze harten hangen?  heeft Hij met ons gedronken. 
De lofzang klonk, maar is verstomd. Een bittere kelk vol eenzaamheid 
De dood houdt ons omvangen. hebben wij Hem geschonken. 
 
4  In stille nacht heeft Hij volbracht 5   Tot aan het einde van de tijd 
de doortocht voor ons leven.  zal ik zijn wachtwoord horen: 
De nieuwe morgen van Gods trouw Waak dan en bid!  Zo blijft Hij mij 
heeft Hij aan ons gegeven.  en ik Hem toebehoren. 
 
Avondlied:  Nu het avond is (Iona) 

 

            Nu   het     a    -  vond          is,            nu    het       a    -  vond       is,   



 

       Waak    Gij,    Schep   -   per,        als         wij         sla   -     pen. 
 
Vg.  Nu het avond is  
Allen   Nu het avond is 
  waak, Gij Schepper, als wij slapen.  

Vg.           In de duisternis,  
Allen  in de duisternis,  
  waak, Gij Schepper, als wij slapen.  
 
Vg.  U behoren wij,  
Allen  U behoren wij,  
  waak, Gij Schepper, als wij slapen.  
 
Vg.  Die ons hebt behoed,  
Allen   die ons hebt behoed,  
  waak, Gij Schepper, als wij slapen.  
Vg.  Zie toch naar ons om,  
Allen   zie toch naar ons om,  
  waak, Gij Schepper, als wij slapen.  
Vg.  Gij die liefde zijt,  
Allen   Gij die liefde zijt,  
  waak, Gij Schepper, als wij slapen.  
 
Vg.  Zegen ons vannacht,  
Allen   zegen ons vannacht,  
  waak, Gij Schepper, als wij slapen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij verlaten in stilte de kerk 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Goede Vrijdag 
 

Het is stil in de kerk  
 
Zingen  Lied 852  - cantorij: 1, 3; allen: 2, 4 

    
 
2  U daalt het duister in,                        3 een man van smarten die  

 U deelt mijn angst en pijn,                   ter aarde valt en schreit,    
 zo dodelijk bedroefd                             een lotgenoot, een vriend, – 
 als maar een mens kan zijn,                o Heer die bij mij zijt,  



4  ik bid U, laat het licht 
dat doorbrak in uw smart, 
de zon die Pasen heet, 
ook dagen in mijn hart. 
 
Gebed van de Goede Vrijdag  
 

Zingen: Lied 547 – cantorij 1, 3, 5;  allen: 2, 4, 6    

   

 

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

3  want de aarde vraagt ons om het zaad des doods, 
maar de hemel draagt ons op de adem Gods. 
Refrein 
Kyrie eleison, wees met ons begaan, 
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan. 

4  Laten wij God loven, leven van het licht, 
onze val te boven in een evenwicht, 
Refrein 
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. 
Refrein 
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. 
Refrein 
Kyrie eleison, wees met ons begaan, 
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan. 
 
Lezing van het lijdensverhaal Johannes 18 en 19 
 
Lezen : Johannes 18: 1 - 11   

 
Zingen  Lied 565: 1 - cantorij 

 
 
Lezen :  Johannes 18: 12 - 27   
   
Zingen  Lied  565:2 – allen 



 
 
Lezen :  Johannes  18:  28 – 19:3     
 
Zingen  Lied  565: 3 – cantorij 
3  In twee gedaanten, brood en wijn, 
wil Hij ons aller voedsel zijn. 
Hij geeft zichzelf, zijn vlees en bloed, 
zodat Hij ons volkomen voedt. 
 
Lezen :  Johannes 19 : 4 - 16a   
   
Zingen  Lied 565: 4 -  allen 

 
 
Lezen : Johannes  19 : 16b – 25 
 
Zingen  Lied 565: 5 - cantorij   



5  O zalig Lam dat voor ons boet, 
de deur des hemels opendoet, 
de vijand staat hier om ons heen, 
Gij kunt ons helpen, Gij alleen. 
 

Lezen : Johannes  19 : 26 - 30 
 
Stilte   -  De paaskaars wordt gedoofd 
 
Lezen  Johannes   19 : 31 – 42 
 
Zingen  Lied 565: 6  - allen 

   
Inleiding op de kruisgang  
 
Zingen: Lied 560 – cantorij 1;  allen 2, 3 

     
 



2  Hij ging de weg zo eenzaam         3  Hij ging de weg zo eenzaam. 
tot in Jeruzalem.            Hij droeg zijn eigen kruis. 
De beulen die hem sloegen,           Hij bad: Mijn God, vergeef hen! 
bespotten met een doornenkroon. Hij leed en stierf op Golgotha. 
Hij zweeg en leed voor hen,           Hij deed dit ook voor ons, 
Hij deed dit ook voor hen.           voor allen, ook voor ons. 
 
Bidden en danken bij het kruis 

 
Zingen :  Adoramus te Christus - cantorij (Taizé 20) 
                  Wij aanbidden U, Christus - allen 
  

 



 
 

Na de kruisgang zingen  Lied 564b –   
allen: antifoon  -  cantorij: psalmvers – allen: antifoon 
 

 
 
 
 



Slotgebed 
 
Zingen  Lied 590: 1 (vr),  2(m), 3(vr), 4(m), 5(a)  

 

 
 
2  De wereld gaf   3   Hoe slaapt Gij nu, 
Hem slechts een graf,  die men zo ruw 
zijn wonen was Hem zwerven; aan ’t kruishout heeft gehangen. 
al zijn onschuld werd Hem straf Starre rotsen houden U, 
en zijn leven sterven.  rots des heils, gevangen. 
 
4   ’t Is goed, o Heer,  5   Hoe wonderlijk, 
Gij hoeft de eer   uitzonderlijk 
van God niet meer te staven.  een sabbat is gekomen: 
Leggen wij ons bij U neer,  eens voor al heeft Hij het juk 
in uw dood begraven.  van ons afgenomen. 
 
De  paaskaars  wordt weggedragen. 
 
 
 
 

Wij verlaten de kerk in stilte. 

Morgen komen we terug en wachten op het Licht 

 
 



Paaswake 

We zijn stil in een schaars verlichte kerk.  
Het duister en de stilte verwijzen nog naar de dood en het graf van 
Jezus. We waken nog bij het graf. 
 
Een stem vraagt :  Wachter, hoever is de nacht ? Wachter, hoever is de 
nacht ? De morgen komt ! zegt de wachter. Maar nu  is het nog nacht. 
 
Lezing  Matteüs 27 : 57- 66     
 
Zingen Lied 610 : 1 ,2 , 3, 4  

 

2  God, zie ons dan   3  Zijt Gij het, Heer, 
teloor gegaan,   die weet wanneer 
versteend en dood gezwegen, wij ooit zullen herleven? 
levend waar geen dag meer is, Met uw adem kunt Gij toch 
nacht aan nacht geregen.  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. 
 



Lezing  Matteüs 28: 1-10   
 
De paaskaars wordt de kerk binnengedragen onder de uitroep :  : “ De 

Heer is waarlijk opgestaan ! “  terwijl het licht de kerk wordt 

binnengedragen zingen we: 

 
ELB  122 

    
 
2  Geen graf hield Davids Zoon omkneld, 
Hij overwon, die sterke Held. 
Hij steeg uit 't graf door Vaders kracht, 
want Hij is God, bekleed met macht! 
 
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.  
 
4  Want nu de Heer is opgestaan, 
nu vangt het nieuwe leven aan, 
een leven door zijn dood bereid, 
een leven in zijn heerlijkheid. 
 
Wisseling van de antependia 
 
Een stem vraagt:  
Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere nachten ? 



 
Een stem antwoordt:  
Dit is de nacht waarin het licht van he leven, het duister van de dood 
verdreven heeft. Dit is de nacht waarin de woeste wateren van de dood 
zijn bedwongen en een nieuw begin is gemaakt. 
 
Lezing  Genesis 1 : 1 - 7 
 
Zingen Lied 218: 1, 2, 3 

   
 
2  Dank U voor deze mooie aarde, 3  Dank U dat alle vogels zingen, 
dank U voor sterren, maan en zon. dank U voor elke boom in bloei. 
Dank U dat U ons wilt bewaren, Dank U voor zoveel goede dingen, 
kracht en levensbron.   dank U dat ik groei. 
 
Een stem vraagt:  
Waarom is deze nacht zo anders als alle andere nachten ? 
 
Een stem antwoordt:   
Dit is de nacht waarin God de kinderen van Israël heeft uitgeleid uit 
Egypte; geknechte mensen werden bevrijd uit hun slavernij en vonden 
een uitweg, een pad door de golven. 
 
Lezing  Exodus 14:  21- 31 
 
Zingen Lied 350: 1, 2, 3



 

2 Want al het water wast niet af, 3 Tot ondergang zijn wij gedoemd, 
dat wij verzinken in dit graf,  als God ons niet bij name noemt, 
tenzij de duif die nederdaalt  maar God-zij-dank, Hij doet ons gaan 
ons uit de hoge vrede haalt.  door ’t water van de doodsjordaan. 
 
Een stem vraagt:  
Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere nachten ? 
 
Een stem antwoordt:  
Dit is de nacht waarin één in ons midden de banden van de dood 
verbrak en uit het graf verrezen is, als eerste van ons allen. 
 
Zingen Lied  642: 1, 2, 3 

 

2  Ik zeg het allen, en de mond 3  Nu schijnt ons deze wereld pas 
van allen zegt het voort,  der mensen vaderland: 
tot over ’t ganse wereldrond  een leven dat verborgen was 
de nieuwe morgen gloort.  ontvangen we uit zijn hand. 



Het doopvont wordt gevuld. 
 
Een stem vraagt:  
Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere nachten ?  
Waarom is er water in het doopvont zo midden in de nacht ? 
 
Deze vragen worden in een korte overdenking beantwoord. 
 
Zingen  Lied 642:  4, 6, 7 

4  Ten onder ging de sterke dood,   6 Wees nu, wie rouw draagt, eens voor al 
ten onder in de vloed;                getroost en wanhoop niet: 
nu straalt ons in het morgenrood        een weerzien zonder einde zal 
zijn toekomst tegemoet.                verzoeten uw verdriet. 
 
7 Nu is op aard geen goede daad 
meer tevergeefs gedaan, 
want wat gij goed doet is als zaad, 
dat heerlijk op zal gaan. 
 
DOOPGEDACHTENIS 
 
Doopgebed 
 
Vraag aan de gemeente 
Vg: Ik vraag u: met welke naam /namen heeft God u bij uw doop 
geroepen? 
 
Allen zeggen luid hun doopnaam/namen 
 
Doopvragen 

Wij gedenken dat wij gedoopt zijn en willen opnieuw instemmen met de 
woorden van het geloof die bij onze doop geklonken hebben. 
 
Vg.:              Gelooft u in God de Vader, onze Schepper  en Verlosser  ? 
Allen:         Wij geloven 

Vg.:              Gelooft u in Jezus Christus Zijn Zoon, onze gekruisigde en  
                     Opgestane Heer ? 
Allen:         Wij geloven  



Vg.:             Gelooft u in de Heilige Geest die ons leven vernieuwt ? 
Allen:         Wij geloven. 

Vg.:             Zo rust dan uw naam in de Naam van de Vader, de Zoon en de  
                    Heilige Geest. 
                     De  liefde van God, de genade van  onze Heer Jezus Christus en  

       de gemeenschap van de Heilige Geest zij met ons. 
Allen:         Amen 
 
Zingen Lied 655: 1, 2, 3 

 

2  Hij gaat u voor in wolk en vuur, 3  Een lied van uw verwondering 
gunt aan uw leven rust en duur dat nóg uw naam niet onderging, 
en geeft het zin en samenhang. maar weer opnieuw geboren is 
Zing dan de Heer een nieuw gezang!  uit water en uit duisternis. 
 
Nu mag iedereen naar voren komen om doopwater te ontvangen in de 
palm van zijn-haar hand 
Als zichtbare en voelbare bevestiging van het verbond dat God in onze 
doop met ons gesloten heeft en om weer opnieuw geboren te mogen 
worden uit water en Geest.  
 
Zingen Lied 659:  1, 2,  4,  6 

 



        

2  Zing met een juichende stem, 4  Wandelend in de woestijn 
adem weer opgetogen,  hebben wij water gevonden 
dit is Jeruzalem,   springende als een fontein, 
ere zij God in den hoge!  bronnen geslagen als wonden. 
 
6   Daaruit ontspringt ons bestaan, 
zo zijn wij wedergeboren! 
Kondig het jubelend aan, 
laat heel de wereld het horen! 

Dankgebed 
 
Zingen Lied  634: 1, 2 

           

     
 
 
 
 



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! 
 
Zegen 
 
Collecte bij de uitgang 
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