
Woord vooraf 
Met Palmpasen begint de zogenaamde S3lle Week. Een week om s3l te worden en je te bezinnen 
op wat komen gaat. We volgen Jezus op zijn weg door Jeruzalem: een weg van afscheid nemen, 
verraad, eenzaamheid, van lijden, van dood. Een weg naar leven en een nieuw begin.  
Dit jaar gaat het allemaal wat anders dan anders. Door het coronavirus kunnen we geen normale 
kerkdiensten in het kerkgebouw houden, maar we blijven met elkaar verbonden via 
www.kerkomroep.nl en via youtube.com/pgtharde 

Ik ben er voor jou - zeven keer barmhar1gheid 
We volgen in de S3lle Week het thema van de 40dagen3jdcampagne van Kerk in Ac3e: Ik ben er 
voor jou, geïnspireerd op deze zeven werken van barmhar3gheid.  Er zijn zoveel mensen die 
wachten op een warm woord, een goede daad, een beetje barmhar3gheid. Jezus laat ons zien wat 
barmhar3gheid is: de hongerigen eten en de dors3gen drinken geven, de naakten kleden, de 
vreemdelingen onderdak bieden, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden 
begraven. Zo inspireert Hij ons tot op de dag van vandaag. Als ul3eme daad van goedheid gaf Hij 
zijn leven en stond Hij op uit de dood. De hoop die dat geeN, geven wij door: door barmhar3g te 
zijn en goed te doen.  

Avondgebed 
maandag 29 maart, dinsdag 30 maart, woensdag 31 maart - 19.30 uur 
We beginnen de week met drie keer een avondgebed. Een kort moment van bezinning en inkeer. 
De avondgebeden worden geleid door verschillende taakgroepen. We horen over drie van de 
zeven werken van barmhar3gheid: zieken bezoeken; naakten kleden en vreemdelingen onderdak 
bieden.  

Maandag - Pastoraal Beraad 
De zieken bezoeken: Hoe kunnen wij van betekenis zijn voor kwetsbare en zieke mensen om ons 
heen, ook in corona3jd? 

Dinsdag - Diaconie 
De naakten kleden: ‘Wat moet ik aan vandaag?’ Soms is het een vraag uit schaarste, maar veel 
vaker niet, als we heel eerlijk zijn. Hoe prach3g is een mens die zich niet kleedt, maar gekleed 
wordt.  

Woensdag - Taakgroep Vieren 
De vreemdelingen huisvesten: Durven we ons als Nederlandse christenen te laten inspireren door 
het vaak grote geloof van christenen uit voor ons vreemde culturen. 

De hongerigen voeden en dors1gen laven - WiBe Donderdag 
Donderdag 1 april - 19.30 uur 
Met het vallen van de avond op WiYe Donderdag beginnen de drie dagen van Pasen. 
In één beweging vieren wij deze dagen het lijden, sterven en de opstanding van Jezus. In deze 
dienst met avondmaal gedenken we dat Jezus in de nacht van de overlevering de Pesach-maal3jd 
vierde met zijn vrienden, het feest van de bevrijding uit Egypte. Daarom heeN deze dienst, hoe 
ingetogen ook, een feestelijk karakter.  
Ook op deze bijzondere WiYe Donderdag willen we met elkaar het Avondmaal vieren. Dat zullen 
we op afstand doen, in onze eigen woonkamers, maar als we proeven van het brood en de wijn 
mogen we ons verbonden weten met elkaar én met Christus.  

http://youtube.com/pgtharde


De doden begraven - Goede Vrijdag 
Vrijdag 2 april - 19.30 uur 
Op Goede Vrijdag wordt het sterven van Jezus herdacht. Zeven zinnen sprak Jezus toen Hij aan het 
kruis hing, volgens de vier evangeliën. Deze ‘kruiswoorden’ willen we lezen. Ze zullen worden 
afgewisseld met een korte medita3e, kunst en muziek. 

Paaswake 
Zaterdag 3 april - 20.30 uur 
Naar Joods besef begint de dag aan de vooravond. Daarom begint het Paasfeest in het donker van 
de nacht. Zoals wachters reikhalzend naar de morgen uitkijken, zo kijken wij uit naar het licht. De 
nieuwe paaskaars is daarvan het symbool. We kunnen dit jaar het licht niet aan elkaar doorgeven. 
Maar we kunnen wel zelf een kaars aansteken en het op een zichtbare plek neerzeYen omdat wij 
geloven dat het licht sterker is dan het duister.  

Symbolische schikkingen in de Goede Week 
Maandag 
Opzoeken wie ziek zijn. Elkaar niet vergeten in moeilijke 3jden, er zijn voor elkaar. In de 7 glazen 
staan vergeet-mij-nietjes en samen met de boomstammetjes vormen die een open hart. Een hart 
dat openstaat voor de ander. De vorm van het hart wordt geaccentueerd door gedroogde 
lavendeltakjes, symbool van goede zorg. 

Dinsdag 
Wat je met kleding biedt, is waardigheid en warmte. De glazen zijn bekleed met touw en een 
bolletje katoen. Een dikker touw geeN de vorm van het  open hart aan. De bremtakken vormen een 
luch3g en beschermend ‘kleed’. 

Woensdag  
Onderdak geven is ook zorgen voor veiligheid en een thuis. Een klein vogelnestje is hier het teken 
van. In de glazen staan grote bladeren als symbool van bescherming tegen regen en wind. Het blad 
vormt als het ware een dak voor het kleine flesje met daarin viooltjes. Dit kleine, nederige 
bloemetje mag schuilen in de geborgenheid. De vorm van het hart wordt duidelijk door een pad 
van koude, harde stenen die de vreemdeling op zijn weg tegenkomt. 

WiBe Donderdag 
De 7 glazen worden omgeruild door 7 wijnglazen gevuld met wijn. Het delen van brood en wijn 
verbindt op WiYe Donderdag. De korenaren geven de lijn van het open hart aan. 

Goede Vrijdag 
Op Goede Vrijdag staat de kruisiging centraal. Een dood-s3lle 3jd. Het verraad, de verloochening 
en de kruisiging. Het hart wordt gevormd door stenen met daartussen judaspenningen, symbool 
voor de zilverlingen en verwijzend naar het verraad. Een kruis van doornentakken staat centraal. 
Het hart is gesloten: we richten ons niet meer naar buiten, maar zijn naar binnen gekeerd. 

S1lle Zaterdag 
Het hart bestaat weer uit glazen, gevuld met water. Het water dat herinnert aan de doortocht van 
het volk Israël en aan onze eigen doortocht en doop. De stenen van de schikking van Goede Vrijdag 
zijn nog zichtbaar, evenals de judaspenningen. De stekels van het kruis zijn vervangen door 
klimopranken als teken van trouw. 



maandag 29 maart 2021 
Avondgebed 

verzorgd door Pastoraal Beraad 

Opening 
Wie woont onder de hoede van de allerhoogste God 
overnacht in de schaduw van de Mach3ge. 
Bij nacht en on3j heb ik niets te vrezen. 
Hij is een schild, een muur om je heen. 
Amen 

Aansteken Paaskaars 

Psalmgebed Psalm 146 
Halleluja! 
Loof de HEER, mijn ziel. 
De HEER wil ik loven, zolang ik leef, 
mijn God bezingen zolang ik besta. 
Vertrouw niet op mensen met macht, 
op een sterveling bij wie geen redding is. 
Stokt zijn adem, hij keert terug tot de aarde, 
op die dag gaat hij met zijn plannen ten onder. 
Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeN, 
wie zijn hoop ves3gt op de HEER, zijn God, 
die hemel en aarde heeN gemaakt, 
de zee en alles wat daar leeN, 
hij die trouw is tot in eeuwigheid, 
recht doet aan de verdrukten, 
brood geeN aan de hongerigen. 
De HEER bevrijdt de gevangenen, 
de HEER opent de ogen van blinden, 
de HEER richt de gebogenen op, 
de HEER heeN de rechtvaardigen lief, 
de HEER beschermt de vreemdelingen, 
wezen en weduwen steunt hij, 
maar wie kwaad doen, richt hij te gronde. 
De HEER is koning tot in eeuwigheid, 
je God, Sion, van geslacht op geslacht. 
Halleluja! 

Zingen  Psalm 146: 3 en 4 
3. Heil wien Jakobs God wil bijstaan, 
heil die God ter hulpe riep. 
Want zijn heil zal niet voorbijgaan, 
God is trouw aan wat Hij schiep. 
Wat in hemel, zee of aard 
woont, is in zijn hand bewaard. 



4. Aan wie hongert geeN Hij spijzen, 
aan verdrukten recht gericht. 
Wie geboeid zijn, Hij bevrijdt ze, 
blinden geeN Hij het gezicht. 
Hij geeN de gebukten moed 
en heeN lief wie zijn wil doet. 

SchriClezing  MaYeüs 25: 35v 
Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was 
een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie 
bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe. 

   Lucas 10: 25-37 
Er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen. Hij vroeg: ‘Meester, wat moet ik doen 
om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’ Jezus antwoordde: ‘Wat staat er in de wet geschreven? 
Wat leest u daar?’ De wetgeleerde antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en 
met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.’ ‘U hebt 
juist geantwoord,’ zei Jezus tegen hem. ‘Doe dat en u zult leven.’ Maar de wetgeleerde wilde zich 
rechtvaardigen en vroeg aan Jezus: ‘Wie is mijn naaste?’ Toen vertelde Jezus hem het volgende: ‘Er 
was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers, 
die hem zijn kleren uiYrokken, hem mishandelden en hem daarna halfdood achterlieten. Toevallig 
kwam er een priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem 
heen. Er kwam ook een Leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog 
om hem heen. Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag 
liggen. Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij 
zeYe hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement, waar hij voor hem zorgde. De 
volgende morgen gaf hij twee denarie aan de eigenaar en zei: “Zorg voor hem, en als u meer 
kosten moet maken, zal ik u die op mijn terugreis vergoeden.” Wie van deze drie is volgens u de 
naaste geworden van het slachtoffer van de rovers?’ De wetgeleerde zei: ‘De man die medelijden 
met hem heeN getoond.’ Toen zei Jezus tegen hem: ‘Doet u dan voortaan net zo.’ 

Overdenking 

Muziek  May God shield me - Margaret Rizza 
May God shield me, may God keep me, 
may God watch me, may God fill me. 
May God bring me to the land of peace,  
may God bring me to the country of the King. 
may God bring me to the land of peace,  
to the peace of eternity. 

Moge God mij beschermen, moge God mij behoeden, 
moge God naar mij omzien, moge God mij vervullen. 
Moge God mij brengen naar het land van vrede, 
moge God mij brengen naar het land van de Koning, 
moge God mij brengen naar het land van vrede,  
naar de eeuwige vrede. 



Gedicht  Sytze de Vries - Liedboek p. 1372 
Wanneer wij moeten gaan 
langs de grenzen van het leven, 
waar ziekte ons klein maakt, 
onzeker en aoankelijk, 
laat ons leven dan dit verlopen in de angst. 

Als leven pijnlijk wordt, 
het broze lichaam vervalt: 
laat er een omarming blijven 
die ons draagt. 

Laten er mensen zijn 
die ons vasthouden: 
doe zelf uw naam eer aan 
en laat U vinden 
als wij U zoeken. 
Amen 

Gebeden 
Op een moment kan er thuis een lichtje aangestoken worden. 

Onze Vader 

Zingen  Lied 932 
1. Rust nu mijn ziel. Laat ze maar roepen, 
dringen om ruimte die God toebehoort. 
Smart kent haar klacht, vreugde haar zingen, 
chaos vraagt een herscheppend woord. 

2. Rust nu mijn ziel. Zoek niet onrus3g 
te vroege vrede, maar geef je aan God. 
Voedsel is het dat niet verzadigt, 
drinken te over, toch kwelt dorst. 

3. Rust nu mijn ziel. Dit is jouw lichaam, 
jouw las3g lichaam, hoe word je weer heel? 
Soms even raakt hemel de aarde; 
God geve dat je ziet en weet. 

4. Rust nu mijn ziel. Weet je geborgen, 
durf te geloven, hoor: God heeN je lief. 
In pijn en leed deel je in Christus, 
Hij kent de smart, Hij roept: vrees niet. 

Zegenbede  
Trouwe God, wij zijn veilig in uw handen. Daar vertrouwen wij op. 
Dat te weten geeN rust en vrede die alle verstand te boven gaat. 



dinsdag 30 maart 2021 
Avondgebed 

verzorgd door Diaconie 

Opening 
Wie woont onder de hoede van de allerhoogste God 
overnacht in de schaduw van de Mach3ge. 
Bij nacht en on3j heb ik niets te vrezen. 
Hij is een schild, een muur om je heen. 
Amen 

Aansteken Paaskaars 

Psalmgebed Psalm 91 
Wie in de beschupng van de Allerhoogste woont 
en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, 
zegt tegen de HEER: ‘Mijn toevlucht, mijn ves3ng, 
mijn God, op u vertrouw ik.’ 
Hij bevrijdt je uit het net van de vogelvanger 
en redt je van de dodelijke pest, 
hij zal je beschermen met zijn vleugels, 
onder zijn wieken vind je een toevlucht, 
zijn trouw is een veilig schild. 
De verschrikking van de nacht hoef je niet te vrezen, 
ook de pijl niet die overdag op je afvliegt, 
noch de pest die rondwaart in het donker, 
noch de plaag die toeslaat midden op de dag. 
Al vallen er duizend aan je linkerzijde 
en 3enduizend aan je rechterhand, 
jou zal niets overkomen. 
Open je ogen en zie 
hoe wie kwaad doen worden gestraN. 
U bent mijn toevlucht, HEER. 
Als je mag wonen bij de Allerhoogste, 
zal het kwaad je niet bereiken, 
geen plaag je tent ooit treffen. 
Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen, 
die over je waken waar je ook gaat. 
Hun handen zullen je dragen, 
je voet zul je niet stoten aan een steen. 
Leeuw en adder zul je vertrappen, 
roofdier en slang vermorzelen. 
‘Ik zal bevrijden wie mij lieoeeN 
en beschermen wie met mijn naam vertrouwd is. 
Roep je mij aan, ik geef antwoord, 
in de nood zal ik bij je zijn, 
je bevrijden en met roem overladen, 
je overvloed geven van dagen. Ik zal je redding zijn.’ 



Zingen  Medley Psalm 91 
Wie in de schaduw Gods mag wonen 
hoeN niet te vrezen voor de dood. 
Zoek je bij Hem een onderkomen – 
dan wordt zijn vrede jou tot brood. 
God legt zijn vleugels van genade 
beschermend om je heen als vriend 
en Hij bevrijdt je van het kwade, 
opdat je eens geluk zult zien. 

De Heer is je Schild en Bevrijder 
de Redder die niet van je wijkt 
onder zijn vleugels ben je veilig 
zijn wieken beschermen,  
zijn trouw is een veilig schild 

In Gods nabijheid is geen angst meer 
Voor de plaag van de dag 
Jou zal niets overkomen 
Open je ogen en zie dat het kwaad vergaat 

Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste woont 
en overnacht in zijn schaduw 
zegt tegen de Heer: 
Mijn Toevlucht, mijn Ves3ng, mijn God 
ik vertrouw op U 

Mijn Toevlucht, mijn Ves3ng, mijn God 
ik vertrouw op U 

SchriClezing MaYeüs 25: 35v 
Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was 
een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie 
bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe. 

   MaYeüs 6: 24-34 
Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede lieoebben, of hij zal juist 
toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de 
mammon. Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, 
noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het 
lichaam niet meer dan kleding? Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en 
vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard 
dan zij? Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur 
toevoegen? En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien 
in het veld. Ze werken niet en weven niet. Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet 
gekleed als een van hen. Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de 
oven gegooid wordt al met zo veel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, 
kleingelovigen? Vraag je dus niet bezorgd af: “Wat zullen we eten?” of: “Wat zullen we drinken?” 



of: “Waarmee zullen we ons kleden?” –dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie 
hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God 
en zijn gerech3gheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Maak je dus geen 
zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeN 
genoeg aan zijn eigen last. 

Overdenking 

Muziek  Let nothing disturb you - Margaret Rizza 
Let  nothing disturb you, nothing distress you,  
while all things fade away, God is unchanging. 
Be pa3ent for with God in you heart 
nothing is lacking, God is enough. 

Laat niets je verstoren, niets je verontrusten, 
alles gaat voorbij, maar God blijM onveranderlijk. 
Wees geduldig want God is in je hart, 
daarom zal niets je ontbreken, God alleen is genoeg.  

Gedicht  Niet tevergeefs - Hans Bouma 
Al is er maar één -  
een mens 
die zich aan jou verwarmt 
een mens  
wiens hoop, wiens troost 
wiens lente je bent, 
een nieuw seizoen. 

Als is er maar één - 
een mens 
die een mens aan je heeN, 
je leeN, 
je leeN niet tevergeefs. 
Je beantwoordt  
aan je bestemming. 

Gebeden 
Op een moment kan er thuis een lichtje aangestoken worden. 

Onze Vader 

Zingen  Lied 221 
1. Zo vriendelijk en veilig als het licht, 
zo als een mantel om mij heen geslagen, 
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht, 
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen, 
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. 
Wil mij behoeden en op handen dragen. 



2. Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd 
waakt over mij en over al mijn gangen. 
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid 
om, als ik val, mij telkens op te vangen. 
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt. 
Ik moet in lief en leed naar U verlangen. 

3. Spreek Gij het woord dat mij vertroos3ng geeN, 
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 
Ontsteek die vreugde die geen einde heeN, 
wil alle liefde aan uw mens besteden. 
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeN – 
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 

Zegenbede  
Trouwe God, wij zijn veilig in uw handen. 
Daar vertrouwen wij op. 
Dat te weten geeN rust 
en vrede die alle verstand te boven gaat. 



woensdag 31 maart 2021 
Avondgebed 

verzorgd door Taakgroep Vieren 

Opening 
Wie woont onder de hoede van de allerhoogste God 
overnacht in de schaduw van de Mach3ge. 
Bij nacht en on3j heb ik niets te vrezen. 
Hij is een schild, een muur om je heen. 
Amen 

Aansteken Paaskaars 

Psalmgebed Psalm 84 
Voor de koorleider. Op de wijs van De Ga11sche. Van de Korachieten, een psalm. 
Hoe lieflijk is uw woning, HEER van de hemelse machten. 
Van verlangen smacht mijn ziel naar de voorhoven van de HEER. 
Mijn hart en mijn lijf roepen om de levende God. 
Zelfs de mus vindt een huis en de zwaluw een nest 
waarin ze haar jongen neerlegt, 
bij uw altaren, HEER van de hemelse machten, 
mijn koning en mijn God. 
Gelukkig wie wonen in uw huis, gedurig mogen zij u loven. sela 
Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken, 
met in hun hart de wegen naar u. 
Trekken zij door een dal van dorheid, 
het verandert voor hen in een oase; 
rijke zegen daalt als regen neer. 
Steeds krach3ger gaan zij voort 
om in Sion voor God te verschijnen. 
HEER, God van de hemelse machten, hoor mijn gebed, 
luister naar mij, God van Jakob. sela 
God, ons schild, zie naar ons om, 
sla goedguns3g het oog op uw gezalfde. 
Beter één dag in uw voorhoven dan duizend dagen daarbuiten, 
beter op de drempel van Gods huis 
dan wonen in de tenten der goddelozen. 
Want God, de HEER, is een zon en een schild. 
Genade en glorie schenkt de HEER, 
zijn weldaden weigert hij niet 
aan wie onbevangen op weg gaan. 
HEER van de hemelse machten,  
gelukkig de mens die op u vertrouwt. 

Zingen  Psalm 84: 1 
1. Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, 
het huis waar Gij uw naam en eer 
hebt laten wonen bij de mensen. 



Hoe brand ik van verlangen om 
te komen in uw heiligdom. 
Wat zou mijn hart nog liever wensen 
dan dat het juichend U ontmoet 
die leven zijt en leven doet. 

SchriClezing MaYeüs 25: 35v 
Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was 
een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie 
bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe. 

   Lucas 7: 1-10 
Toen Jezus aan het eind was gekomen van zijn toespraak tot de menigte ging hij Kafarnaüm in. Een 
centurio die daar woonde had een slaaf die erns3g ziek was en op sterven lag; de centurio was erg 
op deze slaaf gesteld. Toen hij over Jezus hoorde, zond hij enkele Joodse leiders naar hem toe om 
hem te vragen bij hem te komen en zijn slaaf van de dood te redden. Toen ze bij Jezus waren 
gekomen, drongen ze er bij hem op aan mee te gaan. Ze zeiden: ‘De man die u dit verzoekt, 
verdient het dat u hem deze gunst bewijst. Want hij is ons volk goedgezind en heeN voor ons de 
synagoge laten bouwen.’ Jezus ging samen met hen op weg. Hij was al niet ver meer van het huis 
verwijderd, toen de centurio enkele vrienden naar hem toe stuurde met de mededeling: ‘Heer, 
spaar u de moeite, want ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt. Daarom ook achYe ik 
mij niet waardig om zelf naar u toe te gaan. Maar u hoeN maar te spreken en mijn knecht zal 
genezen zijn. Ook ik ben iemand die onder andermans gezag staat en zelf weer soldaten onder zich 
heeN, en als ik tegen een soldaat zeg: “Ga!” dan gaat hij, en tegen een andere: “Kom!” dan komt 
hij, en als ik tegen mijn slaaf zeg: “Doe dit!” dan doet hij het.’ Toen Jezus dit hoorde, verbaasde hij 
zich over hem; hij keerde zich om naar de menigte die hem volgde en zei: ‘Ik zeg jullie, zelfs in 
Israël heb ik niet zo’n groot geloof gevonden!’ Toen de vrienden van de centurio terugkeerden naar 
zijn huis, troffen ze daar de slaaf in goede gezondheid aan. 

Overdenking 

Muziek  All you na1ons - Margaret Rizza 
All you na3ons bless the Lord, sing His praises evermore. 
Loof de Heer, alle volken, bezing zijn lof voor immer. 

Gedicht   
Voor alle keren dat we onze deur gesloten hielden, 
geen aandacht hadden, vragen wij: 
geef ons een nieuwe kans, God. 

Voor alle keren dat we iemand uitsluiten, 
buiten onze kring plaatsen, vragen wij: 
geef ons een nieuwe kans, God. 

Voor alle keren dat onze woorden onherbergzaam zijn, 
hard, minachtend en veroordelend, vragen wij: 
geef ons een nieuwe kans, God. 



Voor alle keren dat de vreemdeling in ons midden 
gewond wordt door muren van wantrouwen en vooroordelen, 
vragen wij: doe ons opnieuw beginnen, God. 

Gij, groter dan ons hart, geef ons een nieuwe ruimte. 
Vernieuw ons hart, doe ons opengaan voor elkaar in uw naam. 
Amen 

Gebeden 
Op een moment kan er thuis een lichtje aangestoken worden. 

Onze Vader 

Zingen  Lied 248 
1. De dag, door uwe gunst ontvangen, 
is weer voorbij, de nacht genaakt; 
en dankbaar klinken onze zangen 
tot U, die ’t licht en ’t duister maakt. 

2. Die dan, als onze beden zwijgen, 
als hier het daglicht onderduikt, 
weer nieuwe zangen op doet s3jgen, 
ginds waar de nieuwe dag ontluikt. 

3. Zodat de dank, U toegezonden, 
op aard nooit onderbroken wordt, 
maar steeds opnieuw door mensenmonden 
gezongen en gesproken wordt. 

4. Voorwaar de aarde zal getuigen 
van U, die thans en eeuwig zijt, 
tot al uw schepselen zich buigen 
voor uwe liefd´ en majesteit. 

Zegenbede  
Trouwe God, wij zijn veilig in uw handen. 
Daar vertrouwen wij op. 
Dat te weten geeN rust 
en vrede die alle verstand te boven gaat. 



WiKe Donderdag - 1 april 2021 

Intochtslied  Psalm 42: 1 en 3 
1. Evenals een moede hinde 
naar het klare water smacht, 
schreeuwt mijn ziel om God te vinden, 
die ik ademloos verwacht. 
Ja, ik zoek zijn aangezicht, 
God van leven, God van licht. 
Wanneer zal ik Hem weer loven, 
juichend staan in zijn voorhoven? 

3. Hart onrus3g, vol van zorgen, 
vleugellam geslagen ziel, 
hoop op God en wees geborgen. 
Hij verheN wie nederviel. 
Eens verschijn ik voor de Heer, 
vindt mijn ziel het danklied weer. 
Hij mijn God, Hij heeN mijn leven 
dikwijls aan de dood ontheven. 

Bemoediging en Groet 

Gebed 

SchriClezing  Jesaja 55: 1 en 2 
Hierheen! Hier is water, 
voor ieder die dorst heeN. 
Kom, ook al heb je geen geld. 
Koop hier je voedsel en eet. 
Kom, koop voedsel zonder geld, 
koop wijn en melk zonder betaling. 
Waarom geld betalen voor iets dat geen brood is, 
je loon besteden aan wat niet verzadigen kan? 
Luister aandach3g naar mij, 
en je zult ruimschoots te eten hebben 
en genieten van een overvloedig maal. 

Zingen   Lied 382 
1. O alle gij dors3gen, kom tot de stromen 
en gij die geen geld hebt, treed nader en eet. 
Ja, zonder uw geld en uw goed moogt gij komen. 
Om niet staat de tafel des Heren gereed 
met wijn en met melk uit Gods eigen domeinen 
voor al zijn genodigden, groten en kleinen. 

2. Waarom toch uw geld en uw moeite te geven 
voor wat niet verzadigt, het hart niet verblijdt? 
Kom allen tot Mij en uw ziel zal herleven 
van spijs en van drank die voor eeuwig gedijt. 
Hier weet gij met harten, met handen en monden 
dat God met zijn volk zich voorgoed heeN verbonden. 

3. O zoek toch de Here, hier wordt Hij gevonden. 
Aanbid Hem en prijs Hem, hier is Hij nabij. 
Nu is het de goede, gezegende stonde. 
Nu maakt Hij van blaam en van smeYen u vrij. 



De vallende mensen die nu zich bekeren 
zijn heiligen Gods aan de tafel des Heren. 

SchriClezing  Johannes 6: 4-15 
Het was kort voor het Joodse pesachfeest. 
Toen Jezus om zich heen keek en zag dat die menigte naar hem toe kwam, vroeg hij aan Filippus: 
‘Waar kunnen we brood kopen om deze mensen te eten te geven?’ Hij vroeg dat om Filippus op de 
proef te stellen, want zelf wist hij al wat hij zou gaan doen. Filippus antwoordde: ‘Zelfs 
tweehonderd denarie zou niet voldoende zijn om iedereen een klein stukje brood te geven.’ Een 
van de leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei: ‘Er is hier wel een jongen met vijf 
gerstebroden en twee vissen – maar wat hebben we daaraan voor zo veel mensen?’ Jezus zei: ‘Laat 
iedereen gaan ziYen.’ Er was daar veel gras, en ze gingen ziYen; er waren ongeveer vijfduizend 
mannen. Jezus nam de broden, sprak het dankgebed uit en verdeelde het brood onder de mensen 
die er zaten. Hij gaf hun ook vis, zo veel als ze wilden. Toen iedereen volop gegeten had zei hij 
tegen zijn leerlingen: ‘Verzamel nu de overgebleven stukken brood, zodat er niets verloren 
gaat.’ Dat deden ze en ze vulden twaalf manden met wat overgebleven was van de vijf 
gerstebroden die men had gegeten. Toen de mensen het wonderteken dat hij gedaan had zagen, 
zeiden ze: ‘Hij moet wel de profeet zijn die in de wereld zou komen.’ Jezus begreep dat ze hem 
wilden dwingen om mee te gaan en hem dan tot koning zouden uitroepen. Daarom trok hij zich 
terug op de berg, alleen. 

Overdenking 

Geloofsbelijdenis 
Ik geloof in God de almach3ge Vader,  
Schepper van hemel en aarde. 
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, 
die ontvangen is van de Heilige Geest,  
geboren uit de maagd Maria, 
die geleden heeN onder Pon3us Pilatus,  
is gekruisigd, gestorven, en begraven,  
die is neergedaald in de hel, 
op de derde dag opgestaan van de doden,  
opgevaren naar de hemel  
en zit aan de rechterhand van God, de almach3ge Vader,  
vanwaar Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden; 
Ik geloof in de Heilige Geest, 
de heilige algemene Christelijke kerk,  
de gemeenschap der heiligen,  
de vergeving van zonden, 
de wederopstanding des vleses, 
en het eeuwige leven. 
Amen 

Voorbeden en sOl gebed 

Nodiging 



Zingen  Lied 393 
1. Als ik in deze s3lle 3jd 
de grens de woorden overschrijd 
en mij begeef tot brood en wijn 
om één met U, mijn Heer, te zijn - 
o ware zoon van Abraham, 
God kiest zichzelf een offerlam. 

2. Als er tot Uw gedachtenis 
de viering van het nachtmaal is 
en Gij het brood des levens zijt, 
de beker van de dankbaarheid – 
o Heer dat Gij gelijk het graan 
te gronde gaat om op te staan. 

3. Gij deelt met mij de laatste nacht 
en breekt tot alles is volbracht; 
en dit is het genadebrood, 
Gij hebt mij lief tot in de dood; 
en dit is de genadewijn, 
Gij zult voorgoed mijn gastheer zijn. 

Lezen   Marcus 14: 17-25 
Toen de avond was gevallen, kwam hij met de twaalf. Terwijl ze aanlagen voor de maal3jd, zei 
Jezus: ‘Ik verzeker jullie: een van jullie, die met mij eet, zal mij uitleveren.’ Ze werden bedroefd en 
vroegen een voor een aan hem: ‘Ik ben het toch niet?’ Maar hij zei tegen hen: ‘Het is een van jullie 
twaalf, die met mij uit dezelfde kom eet. Want de Mensenzoon zal heengaan zoals over hem 
geschreven staat, maar wee de mens door wie de Mensenzoon uitgeleverd wordt: het zou beter 
voor hem zijn als hij nooit geboren was.’ 
Terwijl ze aten, nam hij een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei: 
‘Neem hiervan, dit is mijn lichaam.’ En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de 
beker, en allen dronken eruit. Hij zei tegen hen: ‘Dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat 
voor velen vergoten wordt. Ik verzeker jullie: ik zal niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken 
tot de dag komt dat ik er opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van God.’ 

Onze Vader 

Zingen   Lied 568a 
Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. 

Live in charity and steadfast love.  
Live in charity; God will dwell with you. 

Daar waar liefde heerst en vrede,  
daar waar liefde heerst, daar is God met ons. 

Gemeenschap van brood en wijn 

Dankgebed 

Overgang naar Goede Vrijdag 

Lezen   Marcus 14: 26-42 
Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijuerg. Jezus zei tegen hen: ‘Jullie 
zullen allemaal ten val komen, want er staat geschreven: “Ik zal de herder doden, en de schapen 



zullen uiteengedreven worden.” Maar nadat ik uit de dood ben opgewekt, zal ik jullie voorgaan 
naar Galilea.’ Petrus zei tegen hem: ‘Misschien zal iedereen ten val komen, maar ik niet!’ Jezus 
antwoordde: ‘Ik verzeker je: juist jij zult me vannacht, nog voor de haan tweemaal gekraaid heeN, 
driemaal verloochenen.’ Maar Petrus hield met grote stelligheid vol: ‘Al zou ik met u moeten 
sterven, ik zal u nooit verloochenen.’ Alle anderen zeiden iets dergelijks. 

Ze kwamen bij een plek die Getsemane heeYe, en hij zei tegen zijn leerlingen: ‘Blijven jullie hier 
ziYen, terwijl ik ga bidden.’ Hij nam Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee. Hij voelde zich 
onrus3g en angs3g worden en zei tegen hen: ‘Ik voel me dodelijk bedroefd; blijf hier waken.’ Hij 
liep nog een stukje verder, liet zich toen op de grond vallen en bad dat dit uur zo mogelijk aan hem 
voorbij mocht gaan. Hij zei: ‘Abba, Vader, voor u is alles mogelijk, neem deze beker van mij weg. 
Maar laat niet gebeuren wat ik wil, maar wat u wilt.’ Hij liep terug en zag dat zijn leerlingen lagen 
te slapen. Hij zei tegen Petrus: ‘Simon, slaap je? Kon je niet één uur waken? Blijf wakker en bid dat 
jullie niet in beproeving komen; de geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak.’ Weer ging hij 
weg om te bidden, met dezelfde woorden als daarvoor. Toen hij weer terugkwam, lagen ze 
opnieuw te slapen, want hun ogen vielen steeds dicht, en ze wisten niet wat ze hem moesten 
antwoorden. Toen hij voor de derde maal terugkwam, zei hij tegen hen: ‘Liggen jullie daar nog 
steeds te slapen en te rusten? Het is zover: het ogenblik is gekomen waarop de Mensenzoon wordt 
uitgeleverd aan de zondaars. Sta op, laten we gaan; kijk, hij die me uitlevert, is al vlakbij.’ 

Luthers Avondgebed 
Heer, blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen. 
Blijf bij ons en bij heel uw kerk 
aan de avond van de dag, 
aan de avond van het leven, 
aan de avond van de wereld. 
Blijf bij ons met uw genade en goedheid, 
met uw troost en zegen, 
met uw woord en sacrament. 
Blijf bij ons wanneer over ons komt 
de nacht van beproeving en angst, 
de nacht van twijfel en aanvech3ng, 
de nacht van de strenge biYere dood. 
Blijf bij ons in leven en in sterven, 
in 3jd en eeuwigheid. Amen 

Zingen  Lied 247: 1, 2 en 3 
1. Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt. 
De nacht valt in, waarin geen licht meer 
straalt. 
Andere helpers, Heer, ontvallen mij. 
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij. 

2. Wees bij mij, nu de dag ten einde spoedt. 
Alles verdoN wat glans bezat en gloed. 
Alles vervalt in ’t wisselend ge3j, 
maar Gij die eeuwig zijt, blijf mij nabij. 

3. U heb ik nodig, uw genade is 
mijn enig licht in nacht en duisternis. 
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij? 
In nacht en on3j, Heer, blijf mij nabij. 



Goede Vrijdag - 2 april 2021 

Muziek 

Gebed 

Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen 
Lezen  Lucas 23: 33-34a 
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.’ 

Doven van de eerste kaars 

MeditaOe 

Ik verzeker je: nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn 
Lezen  Lucas 23: 34b-43 
De soldaten verdeelden zijn kleren onder elkaar door erom te dobbelen. Het volk stond toe te 
kijken. De leiders hoonden hem en zeiden: ‘Anderen heeN 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 opschriN aangebracht: ‘Dit is de koning van de Joden’. Een van 
de gekruisigde misdadigers zei spoYend 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 heeN niets onwepgs 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.’ 

Doven van de tweede kaars 

MeditaOe 

Zingen  Lied 577 
1. O wereld, zie uw leven 
hoog aan het kruis geheven, 
uw heil zinkt in de dood. 
De eersteling van allen 
laat s3l zich welgevallen 
verdrukking, slagen, hoon en spot. 

2. Wie heeN U zo geslagen, 
waarom moet Gij verdragen 
die biYerheid en pijn? 
Gij zijt toch zonder zonde, 
toch niet in ’t kwaad gebonden 
als wij en onze kinderen zijn. 

3. Ik ben het, ik moest boeten, 
met handen en met voeten 
genageld aan uw kruis. 
O Here, die uw leven 
voor mij hebt prijsgegeven, 
gedenk mij in het paradijs. 



Dat is uw zoon - dat is je moeder 
Lezen  Johannes 19: 25-27 
Bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder met haar zuster, Maria, de vrouw van Klopas, en Maria 
uit Magdala. Toen Jezus zijn moeder zag staan, en bij haar de leerling van wie hij veel hield, zei hij 
tegen zijn moeder: ‘Dat is uw zoon,’ en daarna tegen de leerling: ‘Dat is je moeder.’ Vanaf dat 
moment nam die leerling haar bij zich in huis. 

Doven van de derde kaars 

MeditaOe 

Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten? 
Lezen  Marcus 15: 33-34 
Op het middaguur viel er een duisternis over het hele land, die drie uur aanhield. Aan het einde 
daarvan, in het negende uur, riep Jezus met luide stem: ‘Eloï, Eloï, lema sabachtani?’, wat in onze 
taal betekent: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?’  

Doven van de vierde kaars 

MeditaOe 

Muziek  Wenn ich einmal soll scheiden 
   MaYeüs Passion - J.S. Bach 
Wanneer ik eens moet sterven, 
blijf dan heel dicht bij mij. 
Als ik doodsangst moet lijden, 
o, wees mij dan nabij. 
Als het mij het allerbangste 
om het hart zal zijn, 
bevrijd mij dan van mijn angsten 
door uw eigen angst en pijn. 

Ik heb dorst 
Lezen  Johannes 19: 28-29 
Toen wist Jezus dat alles was volbracht, en om de SchriN geheel in vervulling te laten gaan zei hij: 
‘Ik heb dorst.’ Er stond daar een vat zure wijn; ze staken er een majoraantak met een spons in en 
brachten die naar zijn mond. 

Doven van de vijfde kaars 

MeditaOe 

Het is volbracht 
Lezen  Johannes 19: 30 
Nadat Jezus ervan gedronken had zei hij: ‘Het is volbracht.’ 

Doven van de zesde kaars 



Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest 
Lezen  Lucas 23: 46-47 
Jezus riep met luide stem: ‘Vader, in uw handen leg ik mijn geest.’ Toen hij dat gezegd had, blies hij 
de laatste adem uit.  

Paaskaars wordt weggedragen 

SOlte 

Muziek  Kol nidrei - Max Bruch 

Waar was jij - aanklacht onder het kruis (lied 585) 
Waar was jíj, toen men Hem gekruisigd had? 
Erbarm u! 
Waar was jíj, toen men Hem hing aan het hout? 
Erbarm u! 
Waar was jij, toen de zon niet langer wilde schijnen? 
Heilige, sterke, barmhar3ge God! Erbarm u! 
Waar was jij, toen Hij in zijn graf gelegd werd? 
Heilige, sterke, barmhar3ge God! Erbarm u! 
Waar was jij, toen Hij uit de doden opstond? 
Heilige, sterke, barmhar3ge God! Erbarm u! 
Waar was jij? 
Honger heb ik geleden: gaf jij mij toen te eten? 
Wanneer dan Heer, wanneer dan? 
Dorst heb ik gehad: liet jij mij toen drinken? 
Wanneer dan Heer, wanneer dan? Erbarm u! 
Ooit was ik een vreemdeling: gaf jij mij onderdak? 
Wanneer dan Heer, wanneer dan? 
Heilige, sterke, barmhar3ge God! Erbarm u! 
Toen ik was uitgekleed: bedekte jij mijn schande? 
Wanneer dan Heer, wanneer dan? 
Heilige, sterke, barmhar3ge God! Erbarm u! 
En toen ik ziek was: heb jij mij toen opgezocht? 
Wanneer dan Heer, wanneer dan? Erbarm u! 
Ooit zat ik opgesloten: kwam jij naar mij toe? 
Wanneer dan Heer, wanneer dan? 
Alles wat je niet voor één der minsten gedaan hebt,  
heb je ook Mij niet gedaan! 
Erbarm u! 
Waar was jij? 

Voorbeden 

Jezus begraven 
Lezen  Marcus 15: 42-47 
Toen de avond al gevallen was (het was de ‘voorbereidingsdag’, dat wil zeggen de dag voor de 
sabbat), kwam Josef van Arimatea, een vooraanstaand raadsheer, die zelf ook de komst van het 



koninkrijk van God verwachYe. Hij raapte al zijn moed bijeen en ging naar Pilatus, die hij om het 
lichaam van Jezus vroeg. Het bevreemdde Pilatus dat hij al dood zou zijn en hij riep de centurio bij 
zich, aan wie hij vroeg of Jezus al gestorven was, en toen de centurio dat beves3gd had, gaf hij het 
lijk aan Josef. Josef kocht een stuk linnen, haalde Jezus van het kruis en wikkelde hem in het linnen. 
Daarna legde hij hem in een graf dat in de rots was uitgehouwen en rolde een steen voor de 
ingang. Maria uit Magdala en Maria de moeder van Joses keken toe in welk graf hij werd gelegd. 

Zingen  Lied 590 
1. Nu valt de nacht.  
Het is volbracht: 
de Heer heeN heel zijn leven 
voor het menselijk geslacht 
in Gods hand gegeven. 

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

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



Paaswake - 3 april 2021 

Zingen  Psalm 130: 1 en 3 
1. Uit diepten van ellende 
roep ik tot U, o Heer. 
Gij kunt verlossing zenden, 
ik werp voor U mij neer. 
O laat uw oor zich neigen 
tot mij, tot mijn gebed. 
Laat mij gehoor verkrijgen, 
red mij, o Here red! 

3. Ik heb mijn hoop geves3gd 
op God de Heer die hoort. 
Mijn hart, hoezeer onrus3g, 
wacht zijn verlossend woord. 
Nog meer dan in de nachten 
wachters het morgenlicht, 
blijf ik, o Heer, verwachten 
uw lichtend aangezicht. 

Wisseling van antependia van paars naar wit 

Openingsgebed 

Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere nachten? 
Dit is de nacht van het gedenken 
dat hemel en aarde geschapen zijn 
en de mensen geroepen 
uit het duister tot het licht. 
Daarom horen we uit Genesis 1. 
(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. 

Zingen  Lied 513  
1. God heeN het eerste woord 
Hij heeN in den beginne 
het licht doen overwinnen 
Hij spreekt nog al3jd voort 

2. God heeN het eerste woord. 
Voor wij ter wereld kwamen 
riep Hij ons reeds bij nam, 
Zijn roep wordt nog gehoord 

3. God heeN het laatste woord 
Wat Hij van oudsher zeide 
wordt aan het eind der 3jden 
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 

Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere nachten? 
Dit is de nacht van het gedenken 
hoe God zijn volk heeN gered uit Egypte, 
door de wateren van de Schelfzee heen. 
Daarom horen wij uit Exodus 14. 
(Exodus 14: 9-14, 21-31) 



De Egyptenaren achtervolgden hen, en haalden hen in bij Pi-Hachirot, waar het volk van Israël zijn 
kamp had opgeslagen, dicht bij de zee, tegenover Baäl-Sefon. Toen de Israëlieten de farao zagen 
naderen, met al zijn paarden, wagens en ruiters en al zijn voetvolk, werden ze doodsbang en 
riepen ze de HEER luidkeels om hulp. Ze zeiden tegen Mozes: ‘Waren er soms in Egypte geen 
graven, dat u ons hebt meegenomen om in de woes3jn te sterven? Hoe kon u ons dit aandoen! 
Waarom hebt u ons uit Egypte weggehaald? Hebben we niet al in Egypte gezegd: “Laat ons toch 
met rust, laat ons maar als slaven voor de Egyptenaren werken, want dat is al3jd nog beter dan om 
te komen in de woes3jn”?’ Maar Mozes antwoordde het volk: ‘Wees niet bang, wacht rus3g af. 
Dan zult u zien hoe de HEER vandaag voor u de overwinning behaalt. De Egyptenaren die u daar nu 
ziet, zult u hierna nooit meer terugzien. De HEER zal voor u strijden, u hoeN zelf niets te doen.’ 

Toen hield Mozes zijn arm boven de zee, en de HEER liet de zee terugwijken door gedurende de 
hele nacht een krach3ge 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. Maar in de morgenwake 
keek de HEER vanuit de vuurzuil en de wolkkolom neer op het Egyp3sche leger en zaaide paniek 
onder hen. Hij liet de wielen van de wagens vastlopen, zodat de Egyptenaren de grootste moeite 
hadden om vooruit te komen. ‘Laten we vluchten!’ riepen ze. ‘De HEER steunt de Israëlieten, hij 
strijdt tegen ons!’ 
De HEER zei tegen Mozes: ‘Strek je arm uit boven de zee; dan stroomt het water terug, over de 
Egyptenaren en over al hun wagens en ruiters.’ Mozes gehoorzaamde, en toen de dageraad 
aanbrak, stroomde de zee terug naar haar gewone plaats. De Egyptenaren vluchYen het water 
tegemoet, de HEER dreef hen regelrecht de golven in. Het terugstromende water overspoelde het 
hele leger van de farao, al zijn wagens en ruiters, die achter de Israëlieten aan de zee in gereden 
waren; niet een van hen bleef in leven. Maar de Israëlieten waren dwars door de zee gegaan, over 
droog land, terwijl rechts en links van hen het water als een muur omhoogrees. 
Zo redde de HEER de Israëlieten die dag uit de handen van de Egyptenaren. Toen ze de 
Egyptenaren dood langs de zee zagen liggen en het tot hen doordrong hoe krach3g de HEER tegen 
Egypte was opgetreden, kregen ze ontzag voor de HEER en stelden ze hun vertrouwen in hem en in 
zijn dienaar Mozes. 

Zingen  Psalm 136: 1, 2 en 6 
1. Loof de Heer, want Hij is goed, 
trouw in alles wat Hij doet. 
Want zijn goeder3erenheid 
zal bestaan in eeuwigheid. 

2. Geef de God der goden eer, 
jubel voor der heren Heer. 
Hij doet wonderen, Hij alleen 
trouw door alle 3jden heen. 

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

Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere nachten? 
Dit is de nacht van het gedenken 
dat Jezus Christus, onze Heer, 
de banden van de dood verbrak 
en uit het graf is opgestaan. 



Daarom horen we uit het evangelie van MaYeüs. 
(MaYeüs 28: 1-10) 

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. 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 
ziYen. Hij lichYe als een bliksem en zijn kleding was wit als sneeuw. De bewakers beefden van 
angst en vielen als dood neer. De engel richYe zich tot de vrouwen en zei: ‘Wees niet bang, ik weet 
dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd 
heeN. Kijk maar, dat is de plaats waar hij gelegen heeN. 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.’ 
Ontzet en opgetogen verlieten ze haas3g het graf om het aan zijn leerlingen te gaan vertellen. Op 
dat moment kwam Jezus hun tegemoet en groeYe hen. Ze liepen op hem toe, grepen zijn voeten 
vast en bewezen hem eer. Daarop zei Jezus: ‘Wees niet bang. Ga mijn broeders vertellen dat ze 
naar Galilea moeten gaan, daar zullen ze mij zien.’ 

Zingen  Lied 632: 1 
1. Dit is de dag die de Heer heeN 
gemaakt en gegeven. 
Laat ons Hem loven en danken, 
verheugd dat wij leven. 
Diep in de nacht 
heeN Hij verlossing gebracht, 
heeN Hij ons licht aangeheven. 

DOOPVERNIEUWING 
doopvont wordt gevuld met water 

Doopgebed 

Geloofsbelijdenis 
GelooN u in God, de Almach3ge, 
de Vader, de Schepper van hemel en aarde? 
Ja, ik geloof! 

GelooN u in Jezus Christus, onze Heer, Gods Zoon, 
die geleden heeN, gestorven is en begraven, 
die de derde dag is opgestaan uit de dood 
en zo voor ons heeN getuigd  
van de trouw van God, onze Vader? 
Ja, ik geloof! 

GelooN u in de Heilige Geest, 
de Geest van God, onze Vader en van Jezus Christus, 
die zijn werk in deze wereld voortzet, 
die zijn kerk bezielt en ons leidt tot eenheid, 
die ons vergeving schenkt en brengt tot vergeving? Ja, ik geloof! 



GelooN u in de doop, 
die ons leven en ons geloof beves3gt, 
die ons tot nieuwe mensen maakt, 
ons zendt in deze wereld 
en ons doet opstaan tot eeuwig leven? 
Ja, ik geloof! 

het wordt donker 

Zo zullen wij geloven, 
zo zullen wij leven, de nacht voorbij, 
de morgen tegemoet, 
de morgen van verblijden. 

Paaskaars wordt binnengebracht 

Zingen  Als alles duister is - Taizé 
Als alles duister is,  
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooN, 
vuur dat nooit meer dooN. (2x) 

De Heer is waarlijk opgestaan! 
De Heer is waarlijk opgestaan! 

we steken onze kaarsjes aan 

Zingen  Lied 637 1, 3 en 4 
1. O vlam van Pasen, steek ons aan, 
de Heer is waarlijk opgestaan! 
De Zoon, voor wie het duister zwicht, 
de Zoon is als de zon, zo licht! 

3. De oude nacht voorgoed gedood, 
de toekomst kleurt de morgen rood; 
ziehier hoe God vergevend is 
en hoe zijn liefde levend is. 

4. Ziehier het licht van lange duur, 
ziehier de Zoon, de zon, het vuur; 
o vlam van Pasen, steek ons aan – 
de Heer is waarlijk opgestaan! 

Wegzending en zegen


