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In een verwarrende en spannende tijd leven we dit jaar naar Pasen toe.  

Tijdens de Stille Week, op weg naar Pasen, zal in onze kerk telkens een korte 
dienst zijn, die u online kunt meevieren. 
 
Daarom heeft de kerkenraad ook besloten om dit boekje bij elk gemeentelid te 
bezorgen aan de hand van het adressenbestand van het Mededelingenblad. 
 
In dit boekje vindt u de orde van dienst voor deze dagen.  
 
De symbolische handelingen die in deze dagen zo`n nadrukkelijke plaats hebben 
in de liturgie zullen waar mogelijk plaatsvinden en worden toegelicht. 
 
Voor u zelf kunt u misschien een kaars aansteken als teken van Gods 
aanwezigheid, die wij dan in verbondenheid – op afstand - met elkaar ervaren. 
 
Tijdens de viering op Witte Donderdag kunt u voor u zelf, als u dat wilt, 
een stukje brood/matse en een glas druivensap/wijn/water klaarzetten om zo de 
Maaltijd van de Heer mee te vieren. 
 
Voor de afbeeldingen maken we opnieuw gebruik van de kruisweg gemaakt door 
Hanneke Franken 
 
Zo hopen we met elkaar op weg te gaan naar het feest van Pasen. 
 
Pasen 2020 zullen we nooit vergeten, nu we op zo’n ander manier met elkaar 
naar dit grote feest toeleven. En ook het Paasfeest zullen we niet met elkaar 
vieren zoals wij graag zouden willen. 
 
En toch: door de opstanding van Jezus heeft de dood niet langer het laatste 
woord. Wij wensen u toe dat u dat zo zult beleven, juist in deze dagen.  
 
Namens de kerkenraad wensen we u een gezegend Pasen, 
 
Martin Uijterlinde 
Hillegonda Ploeger 
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Witte Donderdag 

 
Orgelspel 
 
Welkom  
 
Moment van stilte                         
 
Bemoediging en groet 
 
Gebed om ontferming  
 
Lied:  O Liefde die verborgen zijt  (lied 561)  
 
1. O Liefde die verborgen zijt 
 in diepe stilten eeuwigheid, 
 erbarm U over ons bestaan, 
 het wordt verraden en verdaan. 
 
2. Hoe achtloos in ons midden wordt 
 het kostbaar mensenbloed gestort 
 en in het onbarmhartig licht 
 het kruis des Heren opgericht. 
 
3. De minsten van de mensen zijn 
 daar uitgestrekt in angst en pijn. 
 Tot aan het eind der wereld lijdt 
 Christus in hun verlatenheid. 
 
4. O Liefde uit de eeuwigheid, 
 Die met ons mens geworden zijt, 
 wij bidden, laat ons niet alleen 
 in al het duister om ons heen, 
 
5. opdat ook wij o Heer U niet 
 verlaten in uw diep verdriet, 
 maar bij U zijn in al de pijn 
 waarmee de mensen mensen zijn. 
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Lezing uit Exodus 12 : 1, 15 t/m 17 
 
1 De HEER zei tegen Mozes en Aäron, nog in Egypte: 
 
15Eet dan zeven dagen lang ongedesemd brood, en verwijder meteen op 
de eerste dag alle zuurdesem uit jullie huizen; wie op een van die zeven 
dagen iets eet dat zuurdesem bevat, moet uit de gemeenschap van Israël 
gestoten worden. 16De eerste en zevende dag zijn heilige dagen die jullie 
samen moeten vieren. Die beide dagen mag er geen enkele bezigheid 
verricht worden, jullie mogen alleen het voedsel bereiden dat ieder nodig 
heeft. 17Dit voorschrift blijft voor altijd van kracht. Generatie na generatie 
moeten jullie het feest van het Ongedesemde brood vieren, omdat ik 
jullie die dag, in groepen geordend, uit Egypte heb geleid. 
 
Lezing uit Lukas 22 : 1, 14 t/m 20 
 
1Het feest van het Ongedesemde brood, dat Pesach genoemd wordt, was 
bijna aangebroken. 
 
14Toen het zover was, ging hij samen met de apostelen aanliggen voor de 
maaltijd. 15Hij zei tegen hen: ‘Ik heb er hevig naar verlangd dit pesachmaal 
met jullie te eten voor de tijd van mijn lijden aanbreekt. 16Want ik zeg 
jullie: ik zal geen pesachmaal meer eten voordat het zijn vervulling heeft 
gevonden in het koninkrijk van God.’ 17Hij nam een beker, sprak het 
dankgebed uit en zei: ‘Neem deze beker en geef hem aan elkaar door. 
18Want ik zeg jullie: vanaf nu zal ik niet meer drinken van de vrucht van de 
wijnstok tot het koninkrijk van God gekomen is.’ 19En hij nam een brood, 
sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei: ‘Dit is mijn 
lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit, telkens opnieuw, om mij 
te gedenken.’ 20Zo nam hij na de maaltijd ook de beker, en zei: ‘Deze 
beker, die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond dat door 
mijn bloed gesloten wordt. 
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Lied: Alles wat over ons geschreven is (lied 556) 

1. Alles wat over ons geschreven is 
 gaat Gij volbrengen deze laatste dagen, 
 alle geboden worden thans voldragen, 
 alle beproeving van de wildernis. 
 
2. Gods schepping die voor ons gesloten bleef 
 ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten, 
 die Zoon van David zijt en Man van Smarte, 
 Koning der Joden die de dood verdreef. 
 
3. Jezus, de haard van uw aanwezigheid 
 zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken. 
 Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken, 
 Gij Hogepriester in der eeuwigheid. 
 
4. Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan, 
 aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven, 
 ons is een lofzang in de mond gegeven, 
 sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan. 
 
5. Dit is uw opgang naar Jeruzalem 
 waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen, 
 vrede aan allen die uw naam verhogen: 
 heden hosanna, morgen kruisigt Hem! 
 
 
 
Overdenking 
 
 
Muziek 
 
 
Voorbeden  
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Lied: Zoals ik ben, kom ik nabij (lied 377) 
 
1. Zoals ik ben, kom ik nabij, 
 met niets in handen dan dat Gij 
 mij riep en zelf U gaf voor mij  
 o Lam van God, ik kom.  
 
2. Zoals ik ben, met al mijn strijd, 
 mijn angsten en onzekerheid, 
 mijn maskers en mijn ijdelheid 
 o Lam van God, ik kom. 
 
3. Zoals ik ben, verdoofd, verblind, 
 tast ik naar U, die mij bemint, 
 bij wie mijn ziel genezing vindt, 
 o Lam van God, ik kom 
 

4. Zoals ik ben, ontvangt Gij mij, 
 reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij, 
 vervult, verlicht, verwarmt Gij mij 
 o Lam van God, ik kom. 
 
5. Zoals ik ben, in U te zijn 
 en Gij in mij, in brood en wijn: 
 uw ziel, uw levenskracht wordt mijn - 
 o Lam van God, ik kom. 
 
6. Zoals ik ben – ja, dat ik dan 
 de lengte, breedte, hoogte van 
 uw diepe liefde vatten kan: 
 o Lam van God, ik kom. 
 

7. Zoals ik ben: dat ik uw Naam 
 nu al, met alle heil’gen saam, 
 en eens ook voor uw troon beaam - 
 o Lam van God, ik kom. 

 

Tafelgebed : Gezegend zij uw Naam  uit het Dienstboek I 
 
Gezegend, o God, zij uw Naam, 
die telkens aan ons doorgegeven is, 
door alle eeuwen heen en overal. 

Zoveel is ons ontschoten of ontnomen, 
verdampt of spoorloos zoekgeraakt 
in het zwaar geweld der tijden. 

Maar met uw Naam bent U nabij gebleven, 
met al wat daarin veilig is gesteld, 
eens en voorgoed, voor ieder van ons. 

Door Jezus Christus, onze broeder, 
aan wie U de naam gegeven hebt 
die boven alle namen uitgaat 

Nederig tot het bittere einde, 
heeft Hij een brood genomen, het gebroken 
en gezegd: ‘Dit is mijn lichaam voor u.’ 

Zo heeft Hij ook de beker genomen en gezegd: 
‘Dit is het nieuwe verbond in mijn bloed, 
doet dit om Mij te gedenken.’ 
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Gedenk Gij òns, roep ons bij onze namen, 
wees aanwezig door uw Geest, 
tot onze vertroosting en vrede. 

Vernieuw het aanschijn van deze aarde, 
verenig ons met wie zijn voorgegaan 
op de weg van geloof, hoop en liefde. 

En behoed in ons het visioen van uw Rijk, 
bewaar in ons de hoop op die voltooide tijd, 
waarin uw Naam zal zijn: ‘Alles in allen’. 

Onze Vader die in de hemelen 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 den boze. 
Want van U is het Koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
tot in eeuwigheid.   Amen. 

 
Woorden bij brood en wijn 

Dankgebed  

Overgang naar Goede Vrijdag 

Luthers Avondgebed  

Heer, blijf bij ons,  
want het is avond en de nacht zal komen. 
Blijf bij ons en bij uw ganse 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 van angst,  
de nacht van twijfel en aanvechting, 
de nacht van de strenge, bittere dood. 
Blijf bij ons in leven en sterven,  
in tijd en eeuwigheid. Amen 
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Goede Vrijdag 
 
In deze dienst staan we stil bij de kruisweg van Jezus. 
Een kruisweg loop je, ga je. Stap voor stap, statie voor statie volgen we Jezus in 
zijn gang met het kruis. 
Hij wordt ter dood veroordeeld, Hij neemt het kruis op zijn schouders, Hij valt, 
ontmoet zijn moeder, Simon van Cyrene helpt Hem het kruis te dragen, Hij valt 
weer ... Hij sterft, wordt in het graf gelegd.  
Wie een kruisweg gaat, verdiept zich telkens in een van deze momenten op de 
weg van Jezus.  
Dat confronteert ons met eenzaamheid, pijn, mislukking en vernedering - van 
zovelen in de wereld en van onszelf. 
 
Met elkaar verbonden volgen we deze kruisweg.  
De afbeeldingen zijn van Hanneke Franken. 
 
Openingsgebed 

Muziek 

 
De kruisweg van Jezus in 
beeld en woorden 

 

Bij iedere statie luisteren 

we naar een bijbeltekst en 

een meditatieve tekst  

 

statie 1: 

 

Ter dood veroordeeld  
 

 

 

Statie 2 :  

 

Een kruis op zijn schouders 
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Statie 3:  

 

Gevallen onder het kruis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statie 4:  

 

Oog in oog met 

zijn moeder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statie 5:  

 

Helper onder dwang 
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Statie 6:  

 

Veronica’s liefdedienst  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statie 7: 

 

Nogmaals gevallen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statie 8:  

 

Treurende vrouwen 
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Statie 9:  

 

Derde val onder 

het kruis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statie 10:  

 

Hij wordt ontkleed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statie 11:  

 

Aan het kruis genageld 
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Statie 12:  

 

Jezus sterft  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De paaskaars wordt gedoofd  

 

 

Stilte 

 
 

 

 

Statie 13:  

 

Van het kruis 

genomen 

 

 

 

 

 

Statie 14:  

 

In het graf gelegd 

 

 

 

 

 

 

 
  Slotgebed 
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Stille Zaterdag – Paaswake 
 
 
Lied: Als alles duister is (lied 598) 
 
Als alles duister ontsteek dan een lichtend vuur  
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft (4x),  
 
De Paaskaars wordt aangestoken 

 
 
 
 
 
Het Licht van Christus, die in heerlijkheid 
verrezen is, 
moge de duisternis uit ons leven verdrijven. 
De nacht is voorbijgegaan, de dag is 
aangebroken: 
de zon der gerechtigheid gaat over ons op. 
 
 
 
 
Woorden bij het licht 
 
De gedachteniskaars wordt aangestoken 
 
 
 
 
 

 
Lied: Heer herinner U de namen (lied 730) 
 
 Heer, herinner U de namen 
 van hen die gestorven zijn, 
 en vergeet niet, dat zij kwamen 
 langs de straten van de pijn, 
 langs de wegen van het lijden, 
 door het woud der eenzaamheid, 
 naar het dag en nacht verbeide 
 Vaderhuis, hun toebereid. 
  



14 

Bij de lezingen  
 
Lezing: Genesis 1 : 1 – 5  
1In het begin schiep God de hemel en de aarde. 2De aarde was nog woest 
en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde 
over het water.  
3God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht. 4God zag dat het licht 
goed was, en hij scheidde het licht van de duisternis; 5het licht noemde hij 
dag, de duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en het werd 
morgen. De eerste dag. 
6God zei: ‘Er moet midden in het water een gewelf komen dat de 
watermassa’s van elkaar scheidt.’ 7En zo gebeurde het. God maakte het 
gewelf en scheidde het water onder het gewelf van het water erboven. 
8Hij noemde het gewelf hemel. Het werd avond en het werd morgen. De 
tweede dag. 
9God zei: ‘Het water onder de hemel moet naar één plaats stromen, zodat 
er droog land verschijnt.’ En zo gebeurde het. 10Het droge noemde hij 
aarde, het samengestroomde water noemde hij zee. En God zag dat het 
goed was. 
11God zei: ‘Overal op aarde moet jong groen ontkiemen: zaadvormende 
planten en allerlei bomen die vruchten dragen met zaad erin.’ En zo 
gebeurde het. 12De aarde bracht jong groen voort: allerlei zaadvormende 
planten en allerlei bomen die vruchten droegen met zaad erin. En God 
zag dat het goed was.  
 
Evangelielezing: Lucas 24 : 1 – 12 
241Maar op de eerste dag van de week gingen ze bij het ochtendgloren 
naar het graf met de geurige olie die ze bereid hadden. 2Bij het graf 
aangekomen, zagen ze echter dat de steen voor het graf was weggerold, 
3en toen ze naar binnen gingen, vonden ze het lichaam van de Heer Jezus 
niet. 4Hierdoor raakten ze helemaal van streek. Plotseling stonden er 
twee mannen in stralende gewaden bij hen. 5Ze werden door schrik 
bevangen en sloegen de handen voor hun ogen. De mannen zeiden tegen 
hen: ‘Waarom zoekt u de levende onder de doden? 6Hij is niet hier, hij is 
uit de dood opgewekt. Herinner u wat hij u gezegd heeft toen hij nog in 
Galilea was: 7de Mensenzoon moest worden uitgeleverd aan zondaars en 
moest gekruisigd worden en op de derde dag opstaan.’ 8Toen 
herinnerden ze zich zijn woorden. 
9Ze keerden terug van het graf en gingen aan de elf en aan alle anderen 
vertellen wat er was gebeurd. 10De vrouwen die het graf bezochten, 
waren Maria uit Magdala, Johanna, Maria de moeder van Jakobus, en nog 
enkele andere vrouwen die hen vergezelden. Ze vertelden de apostelen 
wat er was gebeurd, 11maar die vonden het maar kletspraat en geloofden 
hen niet. 12Petrus echter stond op en rende naar het graf. Hij bukte zich 
om te kijken, maar zag alleen de linnen doeken liggen. Daarop ging hij 
terug, vol verwondering over wat er gebeurd was. 
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Lied: God heeft het eerste woord (lied 513) 
 
1. God heeft het eerste woord. 
 Hij heeft in den beginne 
 het licht doen overwinnen, 
 Hij spreekt nog altijd voort. 
 
2. God heeft het eerste woord. 
 Voor wij ter wereld kwamen, 
 riep Hij ons reeds bij name, 
 zijn roep wordt nog gehoord. 
 

3. God heeft het laatste woord. 
 Wat Hij van oudsher zeide, 
 wordt aan het eind der tijden 
 in heel zijn rijk gehoord. 
 
4. God staat aan het begin 
 en Hij komt aan het einde. 
 Zijn woord is van het zijnde 
 oorsprong en doel en zin. 
 

Gebeden en Onze Vader 
 
Slotwoorden en zegenbede 
 
Lied: Licht dat ons aanstoot (lied 601) 
 
1 Licht dat ons aanstoot in de morgen, 

voortijdig licht waarin wij staan 
koud, één voor één en ongeborgen, 
licht overdek mij, vuur mij aan. 
Dat ik niet uitval, dat wij allen 
zo zwaar en droevig als wij zijn 
niet uit elkaars genade vallen 
en doelloos en onvindbaar zijn. 

 
2 Licht, van mijn stad de stedehouder, 

aanhoudend licht dat overwint. 
Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 
of ergens al de wereld daagt 
waar mensen waardig leven mogen  
en elk zijn naam in vrede draagt. 

 
3. Alles zal zwichten en verwaaien 

wat op het licht niet is geijkt. 
Taal zal alleen verwoesting zaaien 
en van ons doen geen daad beklijft. 
Veelstemmig licht, om aan te horen 
zolang ons hart nog slagen geeft. 
Liefste der mensen, eerstgeboren 
Licht, laatste woord van Hem die leeft. 
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Ter informatie: 
 
De kerk is gesloten 
 
Hebt u internet?? 
Dan kunt u de diensten beluisteren via kerkomroep.nl 
 
Ga op internet naar: www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl  
 
Op de homepagina staat een ‘link’ naar www.kerkomroep.nl  
U komt dan direct bij onze kerk terecht, inloggen hoeft niet. 
Op de pagina naar beneden schuiven en de gewenste datum kiezen. 
 

ZO VROEG MOGELIJK VERBINDING MAKEN, LIEFST EEN HALF UUR 
VOOR AANVANG VAN DE DIENST 

 
 Algemeen: 
Op onze website:  www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl  kunt u altijd ons 
Mededelingenblad of de Zondagsbrief inzien. 
Inloggen met: 
gebruikersnaam = gemeente 
wachtwoord = 1231KM55 
 
 Hebt u een e-mailadres??  
Stuur dan een mailtje naar mvdwater49@gmail.com 
Wij kunnen u dan op de hoogte brengen van actuele gebeurtenissen 

http://www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl/
http://www.kerkomroep.nl/
http://www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl/
mailto:mvdwater49@gmail.com

