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Vanwege de maatregelen rond het coronavirus zal het ook de komende tijd in de Ontmoetingskerk 

niet mogelijk zijn samen te komen om te vieren. Dit is een vreemde ervaring. Juist in de Stille 

Week komen we niet samen. In deze week, waarin we bij het geheim komen van ons geloof, zijn 

we op afstand van elkaar. 

Dat kan verdrietig maken. Maar het betekent niet dat we het Paasfeest niet kunnen vieren. 

Daarom worden de drie vieringen in de Stille Week en de viering op Paasmorgen online 

uitgezonden. Door de woorden te horen, de muziek en de symboliek mee te beleven en het licht te 

delen, mogen we ons toch met elkaar verbonden weten. 

 

De vieringen in de Stille Week staan in het teken van de laatste uren van het leven van Jezus. 

Drie jaar lang had Jezus rondgetrokken door het land van Israël. Hij was een man die sprak met 

gezag; de mensen hingen aan zijn lippen. Zieken werden genezen zelf doden werden tot leven 

gebracht. “Ik ben het licht van de wereld” had hij gezegd. En jubelend was Hij Jeruzalem 

binnengehaald. Maar gaandeweg lijkt alles onverwacht anders te gaan….. 

In deze vieringen lezen we de verhalen uit het Evangelie van Johannes 

 

Op Witte Donderdag vieren we het Heilig Avondmaal. U bent van harte uitgenodigd dit thuis mee 

te vieren met brood of matses en wijn.  

 

Op Goede Vrijdag is er het symbool van last en dankbaarheid. We nodigen u uit zelf ook een 

steen en een bloem neer te leggen bij een eigen kruis of paaskaars. Later, aan het eind van de 

viering op Goede Vrijdag wordt de Paaskaars gedoofd. Christus gestorven en begraven…..één en 

al donkerheid… 

 

Tijdens de Paaswake, zaterdagavond laat, mogen we een nieuwe kaars ontsteken!  

De Heer is opgestaan! 

 

Op Eerste Paasdag vieren we het Paasfeest met de kinderen. Dan wordt ook het 

kindernevendienstproject afgesloten.  

 

Zo gedenken we met elkaar in deze week Jezus’ ondergang en opstanding.  

 

Het zal anders zijn dan anders. Maar misschien biedt het ook een nieuwe ervaring of betekenis. 

Want wat blijft zijn de verhalen die we deze dagen horen en die raken aan het geheim van wat 

geloven is. De Opstanding van Jezus is de belofte dat de kwade machten in de wereld het niet 

zullen redden. Het is Gods belofte van vrede, liefde, bevrijding, van licht en leven voor mensen, 

die zal overwinnen. 

 

Wij wensen u een Goede Stille Week en gezegende Paasdagen toe! 

 

ds. Klaas de Lange, jongerenwerker André van der Galiën en ouderenpastor Marjolen Veerbeek 
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Orde voor de viering op Witte Donderdag, 1 april 2021, 19.30 uur 
 
 
Welkom en introductie  

 

 
Lied 984: 1, 2, 3, 6  
 

1.Gezegend die de wereld schept, 
de dag uit nacht tot leven wekt, 
het licht der zon roept en de maan, 
de sterren om op wacht te staan. 

2.Gezegend die de aarde maakt, 
de grenzen van de zee bewaakt, 
ontluiken doet het jonge groen, 
de kleurenpracht van elk seizoen. 

 
3.Gezegend die een woonplaats maakt 
voor wat beweegt en ademhaalt: 
de dieren in het vrije veld, 
de vogels in hun zingend spel. 

 

6.Gezegend zijt Gij om de Geest 
die van de aanvang is geweest: 
de adem die ons gaande houdt 
en in het eind in U behoudt. 

 
Openingswoorden:  Van God is de aarde,  

de wereld en al haar bewoners 
Zie hoe goed en hoe kostbaar is het  
als mensen in eendracht samen leven 
Goedheid en trouw ontmoeten elkaar,  
gerechtigheid en vrede gaan hand in hand. 
Als de leerlingen van de Heer zouden zwijgen,  
zouden de stenen gaan roepen. 
Heer open Gij onze lippen  
en onze mond zal uw lof verkondigen  

 
 
Woorden uit het evangelie volgens Johannes, hoodstuk 12 en volgende    

 

44
Jezus had luid en duidelijk gezegd: ‘Wie in mij gelooft, gelooft niet in mij, maar in hem die mij 

gezonden heeft, 
45

en wie mij ziet, ziet hem die mij gezonden heeft. 
46

Ik ben het licht dat naar de 

wereld is gekomen, opdat iedereen die in mij gelooft niet meer in de duisternis is. 
47

 

Als iemand mijn woorden hoort maar ze niet bewaart, zal ik niet over hem oordelen. Ik ben immers 

niet gekomen om over de wereld te oordelen, maar om de wereld te redden. 
48

Wie mij afwijst en mijn 

woorden niet aanneemt heeft al een rechter: alles wat ik gezegd heb zal op de laatste dag over hem 

oordelen. 
49

Ik heb niet namens mezelf gesproken, maar de Vader die mij gezonden heeft, heeft me 

opgedragen wat ik moest zeggen en hoe ik moest spreken. 
50

 

Ik weet dat zijn opdracht eeuwig leven betekent. Alles wat ik zeg, zeg ik zoals de Vader het mij 

verteld heeft.’ 

 
 
Een verhaal      

 

Veel vrienden had Hij niet meer. De massa was uitgedund door zijn striemende stem, zijn genadeloze 

analyse van onze lafheid. Nog maar een klein groepje getrouwen die door dik en dun… 

We keken uit naar de dag dat Hij eens gewoon zou gaan doen, net als wij. Met de gewone droefheid 

over plannen waarvan we toch wel wisten dat ze zouden mislukken, met gewone idealen die toch 

nooit werkelijkheid zouden worden. Omdat de werkelijkheid van elke dag toch harder is dan de 

waarheid. 

Dat geen maat weten. 
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De totale wereldvreemdheid over wat je wel of niet kunt bereiken. En wat ons eerst had laten hopen, 

leven, ademen en bewegen, begint nu mateloos te irriteren. Ja nu weten we het wel. Genoeg! 

We schaamden ons ervoor. Geen van ons had de moed om het te zeggen, maar het was zo. Judas was 

de enige die durfde: “Breng die man tot redelijkheid. Laat hem zien dat je er zo niet komt. Waar je 

ook wilt komen, zo kom je er niet”. 

(Maar ja, die Judas, die was dan ook van de duivel en zover durfden wij ook weer niet te gaan. 

Toch?)                                                            (uit: Intercity bestemming Pasen) 

 

 
Woorden uit het evangelie volgens Johannes 

 

1
Het was kort voor het pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat hij uit de wereld 

terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief, en zijn 

liefde voor hen zou tot het uiterste gaan. 
2
Jezus en zijn leerlingen hielden een maaltijd. De duivel had 

intussen Judas, de zoon van Simon Iskariot, ertoe aangezet Jezus te verraden. 
3
Jezus, die wist dat de 

Vader hem alle macht had gegeven, dat hij van God was gekomen en weer naar God terug zou 

gaan, 
4
stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om 

5
en goot 

water in een waskom. Hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen en droogde ze af met de 

doek die hij omgeslagen had. 
6
Toen hij bij Simon Petrus kwam, zei deze: ‘U wilt toch niet mijn 

voeten wassen, Heer?’ 
7
Jezus antwoordde: ‘Wat ik doe, begrijp je nu nog niet, maar later zul je het 

wel begrijpen.’ 
8
‘O nee,’ zei Petrus, ‘míjn voeten zult u niet wassen, nooit!’ Maar toen Jezus zei: 

‘Als ik ze niet mag wassen, kun je niet bij mij horen,’ 
9
antwoordde hij: ‘Heer, dan niet alleen mijn 

voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd!’ 
10

Hierop zei Jezus: ‘Wie gebaad heeft hoeft alleen 

nog zijn voeten te wassen, hij is al helemaal rein. Jullie zijn dus rein – maar niet allemaal.’ 
11

Hij wist 

namelijk wie hem zou verraden, daarom zei hij dat ze niet allemaal rein waren. 
12

Toen hij hun voeten gewassen had, deed hij zijn bovenkleed aan en ging weer naar zijn plaats. 

‘Begrijpen jullie wat ik gedaan heb?’ vroeg hij. 
13

‘Jullie zeggen altijd “meester” en “Heer” tegen mij, 

en terecht, want dat ben ik ook. 
14

Als ik, jullie Heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet 

je ook elkaars voeten wassen. 
15

Ik heb een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan, moeten 

jullie ook doen. 
16

Waarachtig, ik verzeker jullie: een slaaf is niet meer dan zijn meester, en een 

afgezant niet meer dan wie hem zendt.  

 

 
Verkondiging door Marjolen Veerbeek        
 
 
Lied 569: 1, 2, 3, 4.      

 
1.Toen Jezus wist: nu is gekomen 
het uur om door de nacht te gaan, 
heeft Hij een linnen doek genomen 
en water in een schaal gedaan. 

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

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

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. 

 
Woorden uit het evangelie volgens Johannes 

 

17
Je zult gelukkig zijn als je dit niet alleen begrijpt, maar er ook naar handelt. 

18
Ik doel niet op jullie 

allemaal: ik weet wie ik heb uitgekozen. Wat in de Schrift staat zal in vervulling gaan: “Hij die at van 

mijn brood heeft zich tegen mij gekeerd.” 
19

Ik zeg het jullie nu al, voor het gaat gebeuren; wanneer 

het dan gebeurt, zullen jullie geloven dat ik het ben. 
20

Ik verzeker jullie: wie iemand ontvangt die 

door mij gezonden is ontvangt mij, en wie mij ontvangt ontvangt hem die mij gezonden heeft.’ 
21

Nadat hij dit gezegd had werd Jezus diepbedroefd, en hij verklaarde: ‘Waarachtig, ik verzeker 
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jullie: een van jullie zal mij verraden.’ 
22

De leerlingen keken elkaar aan en vroegen zich af wie hij 

bedoelde. 
23

Een van hen, de leerling van wie Jezus veel hield, lag naast hem aan tafel aan, 
24

en 

Simon Petrus beduidde hem dat hij moest vragen wie Jezus bedoelde. 
25

Hij boog zich dicht naar 

Jezus toe en vroeg: ‘Wie, Heer?’ 
26

‘Degene aan wie ik het stuk brood geef dat ik nu in de schaal 

doop,’ zei Jezus. Hij doopte een stuk brood in de schaal en gaf het aan Judas, de zoon van Simon 

Iskariot. 
27

Op dat moment nam de duivel bezit van Judas. Jezus zei: ‘Doe maar meteen wat je van 

plan bent.’ 
28

Niemand aan tafel begreep waarom hij dit zei; 
29

omdat Judas de kas beheerde, dachten 

sommigen dat Jezus bedoelde dat hij inkopen voor het feest moest doen, of dat hij iets aan de armen 

moest geven. 
30

Judas nam het brood aan en ging meteen weg. Het was nacht. 
31

Toen hij weg was zei Jezus: ‘Nu is de grootheid van de Mensenzoon zichtbaar geworden, en door 

hem de grootheid van God. 
32

Als Gods grootheid door hem zichtbaar geworden is, zal God hem ook 

in die grootheid laten delen, nu onmiddellijk.  

 

 
Lied 558: 1, 2, 3, 4.      
 

1.Jezus, om uw lijden groot, 
om uw leven en uw dood 
die volbrengen ’t recht van God, 
Kyrie eleison. 
 

4.Om het brood, Heer, dat Gij breekt, 
om de beker die Gij reikt, 
om de woorden die Gij spreekt, 
Kyrie eleison. 

 
Viering van het Heilig Avondmaal      
 
 
Luisteren naar Eat this bread (Taizé)  
 https://www.youtube.com/watch?v=xDqk-DMS4Mk  
 

Eat this bread, drink this cup, come to Him and never be hungry. 
Eat this bread, drink this cup, trust in Him and you will not thirst. 

 
Eet dit brood, drink de wijn, kom tot hem en lijd nooit meer honger. 
Eet dit brood, drink de wijn, bouw op Hem en lijd nooit meer dorst. 

 
Jesus Christ, bread of life, those who come to you will not hunger. 
Jesus Christ, Risen Lord, those who trust in you will not thirst. 

Jezus Christus, brood van leven, zij die tot U komen zullen geen honger lijden.  
Jezus Christus, opgestane Heer, zij die op U vertrouwen zullen geen dorst lijden. 

 
Mededelingen 
 
 
Woorden uit het evangelie volgens Johannes 

 

33
Kinderen, ik blijf nog maar een korte tijd bij jullie. Jullie zullen me zoeken, maar wat ik tegen de 

Joden gezegd heb, zeg ik nu ook tegen jullie: “Waar ik heen ga, daar kunnen jullie niet komen.” 
34

Ik 

geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief.                                             Zoals ik jullie heb liefgehad, 

zo moeten jullie elkaar liefhebben. 
35

Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn 

leerlingen zijn.’ 
36

Simon Petrus vroeg: ‘Waar gaat u naartoe, Heer?’ Jezus antwoordde: ‘Ik ga ergens naartoe waar jij 

nog niet kunt komen, later zul je mij volgen.’ 
37

‘Waarom kan ik u nu niet volgen, Heer? Ik wil mijn 

leven voor u geven!’ zei Petrus. 
38

Maar Jezus zei: ‘Jij je leven voor mij geven? Waarachtig, ik 

verzeker je: nog voor de haan kraait zul jij mij driemaal verloochenen. 
1
Zo sprak hij. Daarna sloeg Jezus zijn ogen op naar de hemel en zei: 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xDqk-DMS4Mk
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Lied 16b        

 
Behüte mich, Gott, ich vertraue dir. Du 
zeigst mir den Weg zum Leben. Bei dir ist 
Freude, Freude in Fülle. 

 
Behoed mij, o God, ik vertrouw op U.    U 
wijst mij de weg ten leven. Bij U is 
vreugde, blijvende vreugde. 

 
 
Woorden uit het evangelie volgens Johannes 

  

‘Vader, nu is de tijd gekomen, toon nu de grootheid van uw Zoon, dan zal de Zoon uw grootheid 

tonen. 
2
Hij heeft van u macht over alle mensen ontvangen, de macht om iedereen die u hem gegeven 

hebt het eeuwige leven te schenken. 
3
Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God, 

en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus. 
4
Ik heb op aarde uw grootheid getoond door het werk te 

volbrengen dat u mij opgedragen hebt. 
5
Vader, verhef mij nu tot uw majesteit, tot de grootheid die ik 

bij u had voordat de wereld bestond. 
6
Ik heb aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt uw 

naam bekendgemaakt. Zij waren van u, maar u hebt hen aan mij gegeven. Ze hebben uw woord 

bewaard, 
7
en nu begrijpen ze dat alles wat u mij hebt gegeven, van u komt. 

8
Ik heb de woorden die ik 

van u ontvangen heb aan hen doorgegeven, zij hebben ze aanvaard en nu weten ze echt dat ik van u 

gekomen ben, en ze geloven dat u mij hebt gezonden. 
9
Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, 

maar voor de mensen die u mij hebt gegeven, omdat zij van u zijn 
10

– alles wat van mij is, is van u, 

en alles wat van u is, is van mij – en omdat in hen mijn grootheid zichtbaar geworden is. 
11

Ik ben al 

niet meer in de wereld, ik ga naar u toe, maar zij blijven wel in de wereld. Heilige Vader, bewaar hen 

door uw naam, de naam die u ook aan mij gegeven hebt, zodat zij één zijn zoals wij één zijn. 
12

Zolang ik bij hen was heb ik hen door uw naam, die u mij gegeven hebt, bewaard en over hen 

gewaakt: geen van hen is verloren gegaan behalve hij die verloren moest gaan, opdat de Schrift in 

vervulling ging. 
13

Nu kom ik naar u toe, en ik zeg dit terwijl ik nog in de wereld ben, opdat zij 

vervuld worden van mijn vreugde. 
14

Ik heb hun uw woord gegeven. De wereld haat hen, omdat ze 

niet bij de wereld horen, zoals ook ik niet bij de wereld hoor. 
15

Ik vraag niet of u hen uit de wereld 

weg wilt nemen, maar of u hen wilt beschermen tegen de duivel. 
16

Ze horen niet bij de wereld, zoals 

ik niet bij de wereld hoor. 
17

Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid. 
18

Ik zend 

hen naar de wereld, zoals u mij naar de wereld hebt gezonden. 
19

Ik heb mij geheiligd omwille van 

hen, zo zullen ook zij door de waarheid geheiligd zijn.
20

Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen 

die door hun verkondiging in mij geloven. 
21

Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik 

in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. 
22

Ik heb hen laten 

delen in de grootheid die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij: 
23

ik in hen en u in mij. Dan 

zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden, en dat u hen liefhad 

zoals u mij liefhad.
24

Vader, u hebt hen aan mij geschonken, laat hen dan zijn waar ik ben. Dan zullen 

zij de grootheid zien die u mij gegeven hebt omdat u mij al liefhad voordat de wereld gegrondvest 

werd. 
25

Rechtvaardige Vader, de wereld kent u niet, maar ik ken u, en zij weten dat u mij hebt 

gezonden. 
26

Ik heb hun uw naam bekendgemaakt en dat zal ik blijven doen, zodat de liefde waarmee 

u mij liefhad in hen zal zijn en ik in hen.’ 
1
Nadat Jezus dit alles gezegd had, ging hij met zijn leerlingen naar de overkant van de Kidronbeek. 

Daar liep hij een olijfgaard in, met zijn leerlingen.   

 
 
Lied: Getsemane, uit de musical Jesus Christ Superstar     

https://www.youtube.com/watch?v=VyKDoivRdIo  

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VyKDoivRdIo
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Gebed (uit: Op weg naar Pasen, van Rien Poortvliet en Margreet Klokke)  
 

Laat er rust dalen  
in mijn hart 
en met dit dalen 
vermoeden rijzen 
van uw aanwezigheid 
in de stilte… 
 
Mag ik oog krijgen 
voor een ander licht 
over mijn leven 
en ruimte 
voor de vraag: 
 
alles wat ik doe 
mijn gaan en staan 
doen en laten 
zingen en zuchten 
waar is het op gericht? 

 
 
 
Wie wil ik zijn 
voor de mensen  
om mij heen; 
en voor uw  
aangezicht? 
 
Dat ik 
soms even 
mens mag zijn 
naar uw beeld. 
Een spiegelglans 
van uw licht, 
 
Als Jezus uw zoon… 

streven en strijden… 
 
 

Slotlied: God zal met je meegaan     
 

God zal met je meegaan 
als licht in je ogen 
als lamp voor je voet 
als hand op je hoofd 
en arm om je schouder; 
als baken bij ontij en verte die wenkt 
als groet op je lippen en hoop in je hart 
als stem die je uitdaagt 
en woord dat je voorgaat. 

 
 
Woorden om op weg te gaan  
 

Over onze harten, over onze huizen,  
de zegen van God 
In ons komen en ons gaan, 
de vrede van God 
In ons leven, in ons geloven, 
de liefde van God 
Aan ons eind en nieuw beginnen, 
de barmhartigheid van God  
om ons te ontvangen en thuis te brengen. 
Amen. 

 

 
---------- 
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Orde voor de viering op Goede Vrijdag, 2 april 2021, 19.30 uur 
 
 
Openingswoorden:  Van God is de aarde,  

  de wereld en al haar bewoners 
    Zie hoe goed en hoe kostbaar is het  
  als mensen in eendracht samen leven 
  Goedheid en trouw ontmoeten elkaar,  
  gerechtigheid en vrede gaan hand in hand. 
  Als de leerlingen van de Heer zouden zwijgen,  
  zouden de stenen gaan roepen. 
  Heer open Gij onze lippen  
  en onze mond zal uw lof verkondigen  

 
 
Lied 984, 1, 4, 6. 
 

1.Gezegend die de wereld schept, 
de dag uit nacht tot leven wekt, 
het licht der zon roept en de maan, 
de sterren om op wacht te staan. 

 

4.Gezegend die de mensen roept 
tot liefde, vruchtbaarheid en moed, 
om voor elkander te bestaan 
in eerbied voor zijn grote naam. 

6.Gezegend zijt Gij om de Geest 
die van de aanvang is geweest: 
de adem die ons gaande houdt 
en in het eind in U behoudt. 

 
Inleidende woorden 
 
 
Lied 587: 1 Licht voor de wereld, geeft U zich gevangen 

 in deze nacht van duistere belangen? 
 Ik zoek U, Heer, en vraag U: maak mijn oren 
 heel om te horen. 

 
Woorden uit het evangelie volgens Johannes

 

 

2
Judas, zijn verrader, kende deze plek ook, want Jezus was er vaak met zijn leerlingen 

samengekomen. 
3
Judas ging ernaartoe, samen met een cohort soldaten en dienaren van de 

hogepriesters en de farizeeën. Ze waren gewapend en droegen fakkels en lantaarns. 
4
Jezus wist 

precies wat er met hem zou gebeuren. Hij liep naar hen toe en vroeg: ‘Wie zoeken jullie?’ 
5
Ze 

antwoordden: ‘Jezus uit Nazaret.’ ‘Ik ben het,’ zei Jezus, terwijl Judas, zijn verrader, erbij stond. 
6
Toen hij zei: ‘Ik ben het,’ deinsden ze achteruit en vielen op de grond. 

7
Weer vroeg Jezus: ‘Wie 

zoeken jullie?’ en weer zeiden ze: ‘Jezus uit Nazaret.’ 
8
‘Ik heb jullie al gezegd: “Ik ben het,”’ zei 

Jezus. ‘Als jullie mij zoeken, laat deze mensen dan gaan.’  
9
Zo gingen de woorden in vervulling die hij gesproken had: ‘Geen van hen die u mij gegeven hebt, 

heb ik verloren laten gaan.’ 
10

Daarop trok Simon Petrus het zwaard dat hij bij zich had, haalde uit 

naar de slaaf van de hogepriester en sloeg hem zijn rechteroor af; Malchus heette die slaaf. 
11

Maar 

Jezus zei tegen Petrus: ‘Steek je zwaard in de schede. Zou ik de beker die de Vader mij gegeven 

heeft niet drinken?’
12

De soldaten met hun tribuun en de Joodse gerechtsdienaars grepen Jezus en 

boeiden hem.  

 
Lied 587: 2 Eén mens moet sterven om een volk te redden. 

 Door uw gehoorzaam lijden kan ik verder, 
 warm ik mij aan uw liefde die niet loochent. 
 Open mijn ogen. 
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Woorden uit het evangelie volgens Johannes 
 

13
Ze brachten hem eerst naar Annas, de schoonvader van Kajafas. Kajafas was dat jaar hogepriester 

14
en hij was het die de Joden had voorgehouden: ‘Het is goed dat één man sterft voor het hele volk.’ 

15
Simon Petrus liep met een andere leerling achter Jezus aan. Deze andere leerling kende de 

hogepriester en ging met Jezus het paleis van de hogepriester in. 
16

  

Petrus bleef buiten bij de poort staan. Daarop kwam de andere leerling, de kennis van de 

hogepriester, weer naar buiten; hij sprak met de portierster en nam Petrus mee naar binnen. 
17

Het 

meisje sprak Petrus aan: ‘Ben jij soms ook een leerling van die man?’ ‘Nee, ik niet,’ zei hij. 
18

De 

slaven en de gerechtsdienaars stonden zich te warmen bij een vuur dat ze hadden aangelegd omdat 

het koud was; ook Petrus ging zich erbij staan warmen.
19

De hogepriester ondervroeg Jezus over zijn 

leerlingen en over zijn leer. 
20

Jezus zei: ‘Ik heb in het openbaar tot de wereld gesproken. Ik heb 

steeds onderricht gegeven op plaatsen waar de Joden bij elkaar komen, in synagogen en in de tempel, 

en nooit heb ik iets in het geheim gezegd. 
21

Waarom ondervraagt u mij? Vraag het toch aan de 

mensen die mij gehoord hebben, zij weten wat ik gezegd heb.’ 
22

Toen Jezus dat zei gaf een van de 

dienaren die erbij stonden, hem een klap in het gezicht: ‘Is dat een manier om de hogepriester te 

antwoorden?’ 
23

Jezus zei: ‘Als ik iets verkeerds gezegd heb, zeg dan wat er verkeerd was, maar als 

het juist is wat ik heb gezegd, waarom slaat u me dan?’  
24

Daarna stuurde Annas hem geboeid naar Kajafas, de hogepriester.
25

Simon Petrus stond zich 

intussen nog steeds te warmen. ‘Ben jij soms ook een leerling van hem?’ vroegen ze. ‘Nee,’ 

ontkende Petrus, ‘ik niet.’ 
26

Maar een van de slaven van de hogepriester, een familielid van de man 

van wie Petrus het oor had afgeslagen, zei: ‘Maar ik heb toch gezien dat je bij hem was in de 

olijfgaard?’ 
27

Weer ontkende Petrus, en meteen kraaide er een haan. 

 
Lied: Geef mij je angst ik geef je er hoop voor terug  
 
Woorden uit het evangelie volgens Johannes 

 

28
Jezus werd van Kajafas naar het pretorium gebracht. Het was nog vroeg in de morgen. Zelf gingen 

ze niet naar binnen, om zich niet te verontreinigen voor het pesachmaal. 
29

Daarom kwam Pilatus naar 

buiten en vroeg: ‘Waarvan beschuldigt u deze man?’ 
30

Ze antwoordden: ‘Als hij geen misdadiger 

was, zouden we hem niet aan u uitgeleverd hebben.’ 
31

Pilatus zei: ‘Neem hem dan mee, en 

veroordeel hem volgens uw eigen wet.’ Maar de Joden wierpen tegen: ‘Wij hebben het recht niet om 

iemand ter dood te brengen.’ 
32

Zo ging de uitspraak van Jezus in vervulling waarin hij aanduidde 

welke dood hij sterven zou.  
33

Nu ging Pilatus het pretorium weer in. Hij liet Jezus bij zich komen en vroeg hem: ‘Bent u de 

koning van de Joden?’ 
34

Jezus antwoordde: ‘Vraagt u dit uit uzelf of hebben anderen dit over mij 

gezegd?’ 
35

‘Ik ben toch geen Jood,’ antwoordde Pilatus. ‘Uw volk en uw hogepriesters hebben u aan 

mij uitgeleverd – wat hebt u gedaan?’ 
36

Jezus antwoordde: ‘Mijn koningschap hoort niet bij deze 

wereld. Als mijn koningschap bij deze wereld hoorde, zouden mijn dienaren wel gevochten hebben 

om te voorkomen dat ik aan de Joden werd uitgeleverd. Maar mijn koninkrijk is niet van hier.’ 
37

Pilatus zei: ‘U bent dus koning?’ ‘U zegt dat ik koning ben,’ zei Jezus. ‘Ik ben geboren en naar de 

wereld gekomen om van de waarheid te getuigen, en ieder die de waarheid is toegedaan, luistert naar 

wat ik zeg.’ 
38

Hierop zei Pilatus: ‘Maar wat is waarheid?’  

 
Lied 587: 3 Hemelse koning, door God uitgekozen, 

 waarom staat U terecht als rechteloze? 
 U hebt geen schuld, de waarheid is geschonden. 
 U draagt mijn zonden. 

 
Woorden uit het evangelie volgens Johannes 
 

Na deze woorden ging hij weer naar de Joden buiten. ‘Ik heb geen schuld in hem gevonden,’ zei hij. 
39

‘Maar het is bij u gebruikelijk dat ik met Pesach iemand vrijlaat – wilt u dat ik de koning van de 
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Joden vrijlaat?’ 
40

Toen begon iedereen te schreeuwen: ‘Hem niet, maar Barabbas!’ Barabbas was een 

misdadiger. 

 
Lied: Betrachte meine Seel (J.S. Bach)   
 

Betrachte, meine Seel, 
mit ängstlichem Vergnügen, 
mit bittrer Lust 
und halb beklemmten Herzen, 
dein höchstes Gut 
in Jesu Schmerzen, 
wie dir auf Dornen, so ihn stechen, 
die Himmelsschlüsselblumen blühn! 
Du kannst viel süße Frucht 
von seiner Wermut brechen, 
drum sieh ohn Unterlaß auf ihn! 

 
Woorden ut het evangelie volgens Johannes 
 

1
Toen liet Pilatus Jezus geselen. 

2
De soldaten vlochten een kroon van doorntakken, zetten die op zijn 

hoofd en deden hem een purperen mantel aan. 
3
Ze liepen naar hem toe en zeiden: ‘Leve de koning 

van de Joden!’, en ze sloegen hem in het gezicht. 
4
Pilatus liep weer naar buiten en zei: ‘Ik zal hem 

hier buiten aan u tonen om u duidelijk te maken dat ik geen enkel bewijs van zijn schuld heb 

gevonden.’ 
5
Daarop kwam Jezus naar buiten, met de doornenkroon op en de purperen mantel aan. 

‘Hier is hij, de mens,’ zei Pilatus. 
6
Maar toen de hogepriesters en de gerechtsdienaars hem zagen 

begonnen ze te schreeuwen: ‘Kruisig hem, kruisig hem!’ Toen zei Pilatus: ‘Neem hem dan maar mee 

en kruisig hem zelf, want ik zie niet waaraan hij schuldig is.’ 
7
De Joden zeiden: ‘Wij hebben een wet 

die zegt dat hij moet sterven, omdat hij zich de Zoon van God heeft genoemd.’ 
8
Toen Pilatus dat 

hoorde werd hij erg bang. 
9
Hij ging het pretorium weer in en vroeg aan Jezus: ‘Waar komt u 

vandaan?’ Maar Jezus gaf geen antwoord. 
10

‘Waarom zegt u niets tegen mij?’ vroeg Pilatus. ‘Weet u 

dan niet dat ik de macht heb om u vrij te laten of u te kruisigen?’ 
11

Jezus antwoordde: ‘De enige 

macht die u over mij hebt, is u van boven gegeven. Daarom draagt degene die mij aan u uitgeleverd 

heeft de meeste schuld.’  
12

Vanaf dat moment wilde Pilatus hem vrijlaten. Maar de Joden riepen: ‘Als u die man vrijlaat bent u 

geen vriend van de keizer, want iedereen die zichzelf tot koning uitroept pleegt verzet tegen de 

keizer.’ 
13

Pilatus hoorde dat, liet Jezus naar buiten brengen en nam plaats op de rechterstoel op het 

zogeheten Mozaïekterras, in het Hebreeuws Gabbata. 
14

Het was rond het middaguur op de 

voorbereidingsdag van Pesach. Pilatus zei tegen de Joden: ‘Hier is hij, uw koning.’ 
15

Meteen 

schreeuwden ze: ‘Weg met hem, weg met hem, aan het kruis met hem!’ Pilatus vroeg: ‘Moet ik uw 

koning kruisigen?’ Maar de hogepriesters antwoordden: ‘Wij hebben geen andere koning dan de 

keizer!’ 
16

Toen droeg Pilatus hem aan hen over om hem te laten kruisigen.  

 
Lied 587: 4 Hier is God zelf, ontdaan van alle glorie, 

 de mens die uit de hemel is geboren. 
 Ik ben de gesel die hem openhaalde, 
 ik laat hem vallen. 

 
Woorden ut het evangelie volgens Johannes 
 

Zij voerden Jezus weg; 
17

hij droeg zelf het kruis naar de zogeheten Schedelplaats, in het Hebreeuws 

Golgota. 
18

Daar kruisigden ze hem, met twee anderen, aan weerskanten één, en Jezus in het midden. 
19

Pilatus had een inscriptie laten maken die op het kruis bevestigd werd. Er stond op ‘Jezus uit 

Nazaret, koning van de Joden’. 
20

Het stond er in het Hebreeuws, het Latijn en het Grieks, en omdat 

de plek waar Jezus gekruisigd werd dicht bij de stad lag, werd deze inscriptie door veel Joden 

gelezen. 
21

De hogepriesters van de Joden zeiden tegen Pilatus: ‘U moet niet “koning van de Joden” 
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schrijven, maar “Deze man heeft beweerd: Ik ben de koning van de Joden”.’ 
22

‘Wat ik geschreven 

heb, dat heb ik geschreven,’ was het antwoord van Pilatus. 
23

Nadat ze Jezus gekruisigd hadden, 

verdeelden de soldaten zijn kleren in vieren, voor iedere soldaat een deel. Maar zijn onderkleed was 

in één stuk geweven, van boven tot beneden. 
24

Ze zeiden tegen elkaar: ‘Laten we het niet scheuren, 

maar laten we loten wie het hebben mag.’ Zo ging in vervulling wat de Schrift zegt: ‘Ze verdeelden 

mijn kleren onder elkaar en wierpen het lot om mijn gewaad.’ Dat is wat de soldaten deden. 
25

Bij het 

kruis van Jezus stonden zijn moeder met haar zuster, Maria, de vrouw van Klopas, en Maria uit 

Magdala. 
26

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,’ 
27

en daarna tegen de leerling: ‘Dat is je moeder.’ Vanaf dat 

moment nam die leerling haar bij zich in huis. 
28

Toen wist Jezus dat alles was volbracht, en om de 

Schrift geheel in vervulling te laten gaan zei hij: ‘Ik heb dorst.’ 
29

Er stond daar een vat zure wijn; ze 

staken er een majoraantak met een spons in en brachten die naar zijn mond. 
30

Nadat Jezus ervan 

gedronken had zei hij: ‘Het is volbracht.’ Hij boog zijn hoofd en gaf de geest.  

 
Lied 587:5 Jezus, gekruisigd – met ontzag en deernis 

 zie ik uw zorg voor moeder en voor leerling, 
 liefde is dorst naar vrede zonder einde, 
 water dat wijn wordt. 

 
Symboliek van last en dankbaarheid  

 

Het sterven van Christus is een kantelpunt in de geschiedenis geworden. 

“Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden” sprak Jezus 

Hij gáf zijn leven uit liefde voor de wereld; voor ons met alles wat ons beheerst 

Daarom mag het kruis een teken; een plaats zijn: waar je lasten die je als stenen meesleept in je 

leven neer mag leggen 

Zodat vreugde je leven mag kleuren; zoals bloemen die bloeien in de lente 
 
Muziek: Ik huil alleen bij jou (Diggy Dex) 
 https://www.youtube.com/watch?v=WvKiLVS74Z0  
 
Woorden uit het evangelie volgens Johannes 

 

31
Het was voorbereidingsdag, en de Joden wilden voorkomen dat de lichamen op sabbat, en nog wel 

een bijzondere sabbat, aan het kruis zouden blijven hangen. Daarom vroegen ze Pilatus of de benen 

van de gekruisigden gebroken mochten worden en of ze de lichamen mochten meenemen. 
32

Toen 

braken de soldaten de benen van de eerste die tegelijk met Jezus gekruisigd was, en ook die van de 

ander. 
33

Vervolgens kwamen ze bij Jezus, maar ze zagen dat hij al gestorven was. Daarom braken ze 

zijn benen niet. 
34

Maar een van de soldaten stak een lans in zijn zij en meteen vloeide er bloed en 

water uit. 
35

Hiervan getuigt iemand die het zelf heeft gezien, en zijn getuigenis is betrouwbaar. Hij 

weet dat hij de waarheid spreekt en wil dat ook u gelooft. 
36

Zo ging de Schrift in vervulling: ‘Geen 

van zijn beenderen zal verbrijzeld worden.’ 
37

Een andere schrifttekst zegt: ‘Zij zullen hun blik 

richten op hem die ze hebben doorstoken.’  

 
Lied 587: 6 Zing met de psalm: geen woord is er gebroken – 

 de waarheid is gezien om te geloven. 
 Daarom Heer Jezus, met de ooggetuige 
 wil ik mij buigen. 

 
Woorden uit het Evangelie volgens Johannes 

 

38
Na deze gebeurtenissen vroeg Josef uit Arimatea – die uit vrees voor de Joden in het geheim een 

leerling van Jezus was – aan Pilatus of hij het lichaam van Jezus mocht meenemen. Pilatus gaf 

toestemming en Josef nam het lichaam mee. 
39

Nikodemus, die destijds ’s nachts naar Jezus toe 

https://www.youtube.com/watch?v=WvKiLVS74Z0
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gegaan was, kwam ook; hij had een mengsel van mirre en aloë bij zich, wel honderd litra. 
40

Ze 

wikkelden Jezus’ lichaam met de balsem in linnen, zoals gebruikelijk is bij een Joodse begrafenis. 
41

Dicht bij de plaats waar Jezus gekruisigd was lag een olijfgaard, en daar was een nieuw graf, 

waarin nog nooit iemand begraven was. 
42

Omdat het voor de Joden voorbereidingsdag was en dat 

graf dichtbij was, legden ze Jezus daarin. 

 
Lied 587:7 Rijke geschenken zou ik willen geven, 

 eerbied en dank, de mirre van mijn leven. 
 Eer aan de Heer, die dood en duister keerde, 
 Licht voor de wereld. 

 

 
Samen bidden:  Onze Vader die in de hemel zijt, 

uw naam worde geheiligd; 

uw Koninkrijk kome; 

uw wil geschiede,  

gelijk in de hemel als ook op de aarde. 

Geef ons heden ons dagelijks brood; 

en vergeef ons onze schulden, 

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 

en leid ons niet in verzoeking, 

maar verlos ons van de boze. 

Want van U is het Koninkrijk 

en de kracht en de heerlijkheid 

tot in eeuwigheid. Amen. 

 

 

Lied: God zal met je meegaan       
 

God zal met je meegaan 
als licht in je ogen 
als lamp voor je voet 
als hand op je hoofd 
en arm om je schouder; 
als baken bij ontij en verte die wenkt 
als groet op je lippen en hoop in je hart 
als stem die je uitdaagt 
en woord dat je voorgaat. 

 

 
Doven van de kaarsen en de paaskaars 

 

 

 
-------------------- 
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Orde voor de Paaswake, 3 april 2021, 22.00 uur 
 

 

Muziek: New Life  (Thomas Bergersen) 

 https://www.youtube.com/watch?v=fuJyeOBTF_A  

 
 
Inleidende woorden 

 

 
Lied: God zal met je meegaan   
 

God zal met je meegaan 
als licht in je ogen 
als lamp voor je voet 
als hand op je hoofd 
en arm om je schouder; 
als baken bij ontij en verte die wenkt 
als groet op je lippen en hoop in je hart 
als stem die je uitdaagt 
en woord dat je voorgaat. 

 
 
Woorden van donker naar licht en aansteken van Paaskaars 
 

God, Schepper van hemel en aarde, 
Het licht door U geschapen 
Is bestemd om vooruit te wijzen naar U 
Naar uw lichtende waarheid 
Naar uw liefde en uw goedheid. 
U hebt tot de duisternis gesproken 
En er was licht. 
In de vuurzuil bent U uw volk voorgegaan 
door duisternis en woestijn. 
Met het vuur van Uw Geest hebt U ons aangeraakt en omgeven. 
Wij loven U om het licht en vuur van uw nabijheid. Amen 

 
 
Lied 600: 1, 2, 3, 4, 5   
        

1.Licht, ontloken aan het donker, 
licht, gebroken uit de steen, 
licht, waarachtig levensteken, 
werp uw waarheid om ons heen! 

2.Licht, geschapen, uitgesproken, 
licht, dat straalt van Gods gelaat, 
licht uit licht, uit God geboren, 
groet ons als de dageraad! 

 
3.Licht, aan liefde aangestoken, 
licht, dat door het donker brandt, 
licht, jij lieve lentebode, 
zet de nacht in vuur en vlam! 

 
4.Licht, verschenen uit den hoge, 
licht, gedompeld in de dood. 
licht, onstuitbaar, niet te doven, 
zegen ons met morgenrood! 

 
5.Licht, straal hier in onze ogen, 
licht, breek uit in duizendvoud, 
licht, kom ons met stralen tooien, 
ga ons voor van hand tot hand! 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fuJyeOBTF_A
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Woorden uit het evangelie volgens Johannes 
 

1
Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria uit Magdala bij het graf. 

Ze zag dat de steen van de opening van het graf was weggehaald. 
2
Ze liep snel terug naar Simon 

Petrus en de andere leerling, van wie Jezus veel hield, en zei: ‘Ze hebben de Heer uit het graf 

weggehaald en we weten niet waar ze hem nu neergelegd hebben.’  
3
Petrus en de andere leerling gingen op weg naar het graf. 

4
Ze liepen beiden snel, maar de andere 

leerling rende vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. 
5
Hij boog zich voorover en 

zag de linnen doeken liggen, maar hij ging niet naar binnen. 
6
Even later kwam Simon Petrus en hij 

ging het graf wel in. Ook hij zag de linnen doeken, 
7
en hij zag dat de doek die Jezus’ gezicht bedekt 

had niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold op een andere plek. 
8
Toen ging ook de andere 

leerling, die het eerst bij het graf gekomen was, het graf in. Hij zag het en geloofde. 
9
Want ze hadden 

uit de Schrift nog niet begrepen dat hij uit de dood moest opstaan. 
10

De leerlingen gingen terug naar 

huis.  
11

Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf, 
12

en daar zag ze twee 

engelen in witte kleren zitten, een bij het hoofdeind en een bij het voeteneind van de plek waar het 

lichaam van Jezus had gelegen. 
13

‘Waarom huil je?’ vroegen ze haar. Ze zei: ‘Ze hebben mijn Heer 

weggehaald en ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd.’ 
14

Na deze woorden keek ze om en zag 

ze Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. 
15

‘Waarom huil je?’ vroeg Jezus. ‘Wie zoek je?’ 

Maria dacht dat het de tuinman was en zei: ‘Als u hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u hem 

hebt neergelegd, dan kan ik hem meenemen.’ 
16

Jezus zei tegen haar: ‘Maria!’ Ze draaide zich om en 

zei: ‘Rabboeni!’ (Dat betekent ‘meester’.)  

 

 
Luisteren naar: Vroeg in de morgen – Huub Oosterhuis        
 https://www.youtube.com/watch?v=RzxE-P3jVXg   

 
Vroeg in de morgen, donker was het nog, 
zijn wij gegaan, een keer, 
nog in ons hart de dichtheid van de nacht. 
 
Jij bent niet die wij dachten. Uit het vuur 
riep ons bij naam een stem. 
Wij zagen niets. Jij riep: ‘Ik zal er zijn’. 
 
Op licht en schaduw, bomen aan de bron, 
op stilte leek die naam. 
Een gloed van liefde schroeide ons gezicht. 
 
Om wat wij hoorden (maar wat hoorden wij?) 
om wat op vrijheid leek, 
omdat het moest en blijven niet meer kon. 
 
Zijn wij gegaan, onstuimig en verward, 
om nergens om, om jou – 
om liefde over alle grenzen heen. 
 
Een troep die sloft en zwerft, de richting kwijt. 
De nagalm van een stem. 
De weerklank van wat woorden in ons hart. 
 
Een slingerende stoet naar goed wijd land. 
Een eeuwenlang smal pad. 
Een ademtocht, de route van het licht. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RzxE-P3jVXg
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Het duizendschone schitterende licht, 
een file in de nacht, 
een spoor van mensen die de nacht verslaan. 
 
Die strompelen tot waar? Tot waar jij bent, 
in rusten aan de bron, 
in gloed van liefde, vuur dat niet verflauwt. 
 
Vroeg in de morgen, donker was het nog, 
zijn wij gegaan, een keer, 
met niets dan in ons hart: ‘Ik zal er zijn’. 

 

 
Woorden uit het evangelie volgens Johannes 

 

17
‘Houd me niet vast,’ zei Jezus. ‘Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders 

en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die 

ook jullie God is.’ 
18

Maria uit Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen: ‘Ik heb de Heer 

gezien!’ En ze vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had. 

 

 
Lied 630: 1, 2, 3, 4     
 

1.Sta op! Een morgen ongedacht, 
Gods dag is aangebroken, 
er is in één bewogen nacht 
een nieuwe lent' ontloken. 
Het leven brak door aarde en steen, 
uit alle wond'ren om u heen 
spreekt, dat God heeft gesproken. 

2.Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit, 
open uw dode oren; 
kom uit het graf dat u omsluit, 
kom uit en word geboren! 
Toen heeft zich in het vroegste licht 
de nieuwe Adam opgericht, 
ons allen lang tevoren. 

 
3.Al wat ten dode was gedoemd 
mag nu de hoop herwinnen; 
bloemen en vogels, – alles roemt 
Hem als in den beginne. 
Keerde de Heer der schepping weer, 
dan is het tevergeefs niet meer 
te bloeien en te minnen. 

4.Sta op! – Hij gaat al voor ons uit, 
de schoot van ’t graf ontkomen. 
De morgen is vol nieuw geluid, – 
werp af uw boze dromen. 
Waar Hij, ons hoofd, is voorgegaan, 
is voor het lichaam nu vrij baan 
naar een bestaan volkomen. 

 
 
Verkondiging door Klaas de Lange 

 
 
Muziek: He’s Alive (Don Francisco) 
 https://www.youtube.com/watch?v=i8yQ1I4Wofc  
 
 
Doopgedachtenis 
 
 
Lied 642: 1, 4, 8.      
 

1.Ik zeg het allen, dat Hij leeft, 
dat Hij is opgestaan, 
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft 
waar wij ook staan of gaan. 

4.Ten onder ging de sterke dood, 
ten onder in de vloed; 
nu straalt ons in het morgenrood 
zijn toekomst tegemoet. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=i8yQ1I4Wofc
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8.’t Is feest, omdat Hij bij ons is, 
de Heer die eeuwig leeft 
en die in zijn verrijzenis 
alles herschapen heeft. 

 
 
Dankgebed        
 
 
Mededeling collectedoel 

 

 
Lied 634: 1, 2. U zij de Glorie  
 

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! 

 
 

Woorden om op weg te gaan 

 
Over onze harten, over onze huizen,  
de zegen van God 
In ons komen en ons gaan, 
de vrede van God 
In ons leven, in ons geloven, 
de liefde van God 
Aan ons eind en nieuw beginnen, 
de barmhartigheid van God  
om ons te ontvangen en thuis te brengen.  
Zo zegene ons de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 
Amen 

 

 

---------  
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Orde voor Paasmorgen, 4 april 2021, 10.00 uur   

 

Pasen, het wordt Licht 
 
Opening 
 
Stilte 
 
Groet 
 
Kaars aansteken 
 
Pop-Up kinderkoor voorstellen 

 
Lied: De steen is weg 

 

Een steen op het graf die kan er niet af 
Iedereen treurt, iedereen treurt 
Maar kijk es wat er is gebeurd, kijk es wat er is gebeurd 
 
De steen is weg, de steen is weg 
De weg is vrij, de weg is vrij 
Het graf is leeg, het graf is leeg 
De pijn voorbij, de pijn voorbij 
Want Jezus leeft en de steen is weg, weg, helemaal weg 
 
Een steen op mijn hart zo zwaar en zo zwart 
’t komt nooit meer goed, ’t komt nooit meer goed 
 Maar kijk es hier wat Jezus doet, kijk es hier wat Jezus doet 
 
De steen is weg, de steen is weg 
De weg is vrij, de weg is vrij 
Het graf is leeg, het graf is leeg 
De pijn voorbij, de pijn voorbij 
Want Jezus leeft en de steen is weg weg helemaal weg 
FOETSIE 
 

Bidden 

 

Bijbelverhaal Johannes 20: 1-18       In de tuin 

 

Het is vroeg. Zo vroeg, dat het nog donker is. In het donker loopt Maria in de tuin. Ze is op weg naar 
het graf van Jezus. 

Maria loopt verder de tuin in. Daar ziet ze het graf. Maar ze ziet ook wat geks. De grote steen is 
weggerold. De steen ligt niet meer voor het graf. Maria schrikt. Ze rent snel terug. Dan ziet ze 
Petrus en Johannes. ‘Kom snel!’ zegt ze tegen de leerlingen. ‘De grote steen is weggerold. Iemand 
is in het graf geweest. Misschien hebben ze Jezus wel meegenomen!’ 

Petrus en Johannes rennen met Maria mee naar het graf. Ze kijken naar binnen. In het graf liggen 
alleen nog wat doeken. Jezus is weg. Johannes en Petrus begrijpen wat er is gebeurd. Jezus is 
opgestaan. Hij leeft. Precies zoals hij heeft gezegd. Blij gaan ze weer naar huis. 
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Maria begrijpt er nog niks van. Zij blijft bij het graf. Ze huilt met grote tranen en kijkt naar binnen. 
Daar ziet ze twee engelen zitten. ‘Waarom huil je?’ vragen de engelen. ‘Ze hebben Jezus 
meegenomen’, snikt Maria. ‘Ik weet niet waar hij is.’ Dan kijkt Maria om. Achter haar staat iemand. 
‘Wie zoek je?’ zegt hij. 

Maria kijkt naar de man. Ze kent de man niet. Zou het de tuinman zijn? ‘Ik zoek Jezus’, zegt ze. 
‘Heeft u hem misschien gezien?’ De man gaat vlakbij Maria staan. ‘Maria’, zegt hij. Dan ziet Maria 
het. Die man is niet de tuinman. Het is Jezus! Wat is Maria blij. Ze wil Jezus een knuffel geven. 
Maar Jezus zegt. ‘Ga gauw naar huis. En vertel wat er is gebeurd.’ Snel rent Maria naar huis. Ze 
zoekt de leerlingen op en ze zegt: ‘Ik heb de Heer gezien!’ 
 

Zingen: Hij leeft (Maria kwam bij het graf) 

 

Maria kwam bij het graf 
En huilde om haar heer 
De grote steen was weggerold 
En Jezus was er niet meer 
Maar een engel zei plotseling 
Weet je niet meer 
Wat Hij gesproken heeft 
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan 
Hij leeft, Hij leeft 
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan 
Hij leeft, Hij leeft 
 

De discipelen waren zo moe 
Ze treurden om de Heer 
Waar moesten ze nu nog naar toe 
Hun meester was er niet meer 
Maar Maria riep plotseling 
Hij heeft gedaan 
Wat Hij gesproken heeft 
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan 
Hij leeft, Hij leeft 
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan 
Hij leeft, Hij leeft 

 

Het wordt Licht 

Zoom moment 

 

Lied:  Roekoe Roekoe 

 

We zijn er op de wereld met z’n allen voor elkaar 
Niemand in z’n eentje, want dat is veel te zwaar. 
We moeten elkaar helpen, ook wanneer het moeilijk gaat, 
Zodat iedereen, groot en klein, er nooit alleen voor staat. 
Rainbow de duif vliegt er op uit, 
Van oost naar west, van noord naar zuid 
Trug van zijn reis vertelt hij je dan wie en waar je helpen kan. 
Roekoe, roekoe, roekoe koe 
Roekoe, roekoe, roekoe koe 
 
De Bijbel is de basis voor wie er christen is. 
Maar al je’m niet kunt lezen is dat een groot gemis 
De Bijbel is belangrijk, de Bijbel maakt verschil. 
Dus komen wij in actie voor wie ‘m lezen wil. 

 

Kids in Actie 

 

Kerk in Actie heeft als thema de werken van barmhartigheid. Er is een ‘vastenkaart’ met voor elke 
week een tip. Deze week gaat het over zieken bezoeken. De kinderen kunnen een mooie kaart 
maken voor iemand die ziek is. Laat hen er iets vrolijks op tekenen en hun eigen naam erop 
schrijven. 

 
Gebed 
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Weet je dat de lente komt 

 

Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt 
Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit 
De eerste zonnestralen, ze tintelen op je huid 
De eerste bloemen bloeien, de eerste vogel fluit 
Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt 
Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit 
 
Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft 
Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan 
Ze hadden hem gekruisigd en in een graf gedaan 
Maar na drie donkere dagen is Hij weer opgestaan 
Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft 
Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan 
 
Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft 
Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan  

 
 
Nieuw leven 
 
Lied: God zal met je meegaan 
 

God zal met je mee gaan  
als licht in je ogen 
Als lamp voor je voet 
Als hand op je hoofd 
En arm om je schouder  
Als baken bij ontij  
en verte die wenkt 
Als groet op je lippen  
Hoop in je hart 
Als stem die je uitdaagt 
En woord dat je voorgaat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met dank aan ieder die bij deze vieringen betrokken was! 


