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Wie had dat kunnen denken dat onze weg naar Pasen ook in dit jaar zo 

ongewoon zou zijn.  

Tijdens de Stille Week, op weg naar Pasen, zal in onze kerk telkens een korte 
dienst zijn, die u online via beeld en geluid kunt meevieren. 
 
Daarom heeft de kerkenraad ook besloten om, evenals vorig jaar, 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. 
 
Zo hopen we met elkaar op weg te gaan naar het feest van Pasen. 
 
 
Namens de kerkenraad wensen we u een gezegend Pasen, 
 
Martin Uijterlinde 
Hillegonda Ploeger 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aan deze vieringen werken mee: 
 
Witte Donderdag: zang: Anne Penning en Margriet v.d. Water, orgel: Johan Swart 
Goede Vrijdag: zang: Pim en Everdien Liekamm, orgel: Dick Ridder 
Paaswake: zang: Jacques en Corry Vijlbrief, orgel: Johan Swart 
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Witte Donderdag 

 
Orgelspel 
 
Welkom  
 
Moment van stilte 
 
Bemoediging en groet 
 
Gebed om ontferming  
 
Jezus, om uw lijden groot    (lied 558: 1 t/m 5) 
 
1. Jezus, om uw lijden groot, 
 om uw leven en uw dood 
 die volbrengen 't recht van God, 
 Kyrie eleison. 
 
2. Heer, om uw zachtmoedigheid, 
 vorst die op een ezel rijdt 
 en om Sions onwil schreit, 
 Kyrie eleison. 
 

3. Om de zalving door een vrouw, 
 vreugde-olie, geur van rouw, 
 teken van wat komen zou, 
 Kyrie eleison. 
 
4. Om het brood, Heer, dat Gij breekt, 
 om de beker die Gij reikt, 
 om de woorden die Gij spreekt, 
 Kyrie eleison.

   5. Here, om uw bloedig zweet,  
    als Ge alleen de wijnpers treedt, 
    om de kelk vol bitter leed, 
    Kyrie eleison. 
 
 
Lezing uit Exodus 12: 1, 15 t/m 17 
 

1 De HEER zei tegen Mozes en Aäron, nog in Egypte: 
15 Eet 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. 
16 De 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. 17 Dit 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. 
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Lezing uit Johannes 13: 1 – 15 
 
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.  

 
Toen Jezus wist nu is gekomen   (lied 569) 

 
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. 

Overdenking 
 
Orgelspel 
 
Voorbeden met Ubi caritas  (lied 568 a) 
 

Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est 
Waar vriendschap is en liefde, daar is God.  
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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.’ 
 
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 

In stille nacht    (lied 571) 

1. In stille nacht houdt Hij de wacht 
 waar alle anderen slapen. 
 De ogen zwaar, de harten moe, 
 hebben wij Hem verlaten. 

2. Waarom blijft niet het laatste lied 
 in onze harten hangen? 
 De lofzang klonk, maar is verstomd. 
 De dood houdt ons omvangen. 

3. Een beker vol van vreugdewijn 
 heeft Hij met ons gedronken. 
 Een bittere kelk vol eenzaamheid 
 hebben wij Hem geschonken. 

4. In stille nacht heeft Hij volbracht 
 de doortocht voor ons leven. 
 De nieuwe morgen van Gods trouw 
 heeft Hij aan ons gegeven. 

5. Tot aan het einde van de tijd 
 zal ik zijn wachtwoord horen: 
 Waak dan en bid! Zo blijft Hij mij, 
 en ik Hem toebehoren. 

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 
 
       De viering eindigt in stilte 
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Goede Vrijdag 
 
In deze dienst staan we stil bij de kruisweg van Jezus. Een kruisweg bestaat 
meestal uit 14 staties – afbeeldingen om bij stil te staan. We volgen Jezus in zijn 
gang met het kruis, telkens stilstaand bij een moment uit het lijdensverhaal. Het is 
een weg van pijn en vernederd worden, van troost geven en steun krijgen, vallen 
en opstaan. De weg van Jezus raakt verbonden met die van mensen die lijden 
onder geweld, onrecht, angst en verdriet. Maar de weg gaat van donker naar 
licht. De dood heeft niet het laatste woord. 
Dit jaar ziet u een kruisweg met afbeeldingen van Jan Toorop. 
 
According to my gracious word  -  uit The Crucifixion van Stainer 

1. 
According to Thy gracious word,  In vergelijk met uw genadig woord 
In meek humility,  en in deemoedigheid, 
This will I do, my dying Lord,  wil ik dit doen mijn stervende Heer, 
I will remenber Thee.  Ik zal u gedenken. 

2. 
Thy body, broken for my sake,  Uw lichaam, gebroken voor mij, 
My bread from heaven shall be;  Is nu hemels brood voor mij; 
The testamental cup I take,  uw beker neem ik, 
And thus remember Thee.  en zo gedenk ik U. 

3. 
Gethsemane can I forgot?  Kan ik Gethsemane vergeten 
Or there Thy conflict see  of uw strijd daar zien? 
Thine agony, and bloody sweat,  uw smart en bloedig zweet, 
And not remember Thee?  En u niet gedenken? 

4. 
When to the cross I turn mine eyes,  Wanneer ik mijn ogen richt op uw kruis, 
And rest on Calvary,  dat staat op Golgotha, 
O Lamb of God, my sacrifice  o lam van God mijn offer 
I must remember Thee.  Moet ik u gedenken. 

5. 
Remember Thee, and all Thy pains  Ik gedenk u en al uw pijn, 
And all thy love to me;  en alle liefde voor mij. 
Yea, while a breath, a pulse remains  Ja terwijl ik adem, een hartslag blijft, 
Will I remember Thee.  Zal ik u gedenken. 

6. 
And when these failing lips grow dumb En wanneer deze lippen gaan zwijgen, 
And mind and memory flee,  En verstand en herinnering vervliegt. 
When Thou shalt in Thy kingdom come, Als u in uw koninkrijk komt, 
Jesus, remember me.  Jezus, gedenk mij. 
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Openingsgebed 

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! 

De kruisweg van Jezus in beeld en woorden 

 

 

statie 1: 

Jezus wordt ter dood 

veroordeeld  
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statie 2: 

Jezus krijgt het kruis 

op zijn schouders 

geladen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

statie 3: 

Jezus valt voor de eerste 

keer onder het kruis 
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Jezus leven van ons leven  (lied 575: 1, 5 en 6) 

1. Jezus, leven van ons leven, 

 Jezus, dood van onze dood, 

 Gij hebt U voor ons gegeven, 

 Gij neemt op U angst en nood, 

 Gij moet sterven aan uw lijden 

 om ons leven te bevrijden. 

 Duizend, duizendmaal, o Heer, 

 zij U daarvoor dank en eer. 

 

5. Koning tot een spot getekend 

 met een riet en doornenkroon, 

 bij de moordenaars gerekend 

 overstelpt met smaad en hoon, 

 opdat naar uw welbehagen 

 wij de kroon der ere dragen. 

 Duizend, duizendmaal, o Heer, 

 zij U daarvoor dank en eer. 

 

6. Dank zij U, o Heer des levens, 

 die de dood zijt doorgegaan, 

 die Uzelf ons hebt gegeven 

 ons in alles bijgestaan, 

 dank voor wat Gij hebt geleden, 

 in uw kruis is onze vrede. 

 Voor uw angst en diepe pijn 

 wil ik eeuwig dankbaar zijn. 

 

 

 

 

Statie 4: 

Jezus ontmoet zijn 

moeder 
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Statie 5: 

Jezus wordt gesteund 

door Simon van Cyrene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statie 6: 

Jezus’ gezicht wordt 

afgewist door Veronica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich bins ich sollte buszen koraal 16 J.S. Bach 

 

Ich bin's, ich sollte büssen,  Ik ben het, ik moest boeten, 
An Händen und an Füssen  aan handen en aan voeten. 
Gebunden in der Höll.   gebonden in de hel. 
Die Geisseln und die Banden  De pijn van geselslagen 
Und was du ausgestanden,  en boeien moeten dragen. 
Das hat verdienet meine Seel.  Dat alles, Heer, verdien ik zelf. 
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Statie 7: 

Jezus valt voor de 

tweede maal onder het 

kruis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statie 8:  

Jezus ontmoet 

treurende vrouwen 
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Statie 9:  

Jezus valt voor de derde 

keer onder het kruis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O, Hoofd vol bloed en wonden  (lied 576: 1, 2 en 6) 

1.  O hoofd vol bloed en wonden, 

 bedekt met smaad en hoon, 

 o hoofd zo wreed geschonden, 

 uw kroon een doornenkroon, 

 o hoofd eens schoon en heerlijk 

 en stralend als de dag, 

 hoe lijdt Gij nu zo deerlijk! 

 Ik groet U vol ontzag. 

 

2. O hoofd zo hoog verheven, 

 o goddelijk gelaat, 

 waar werelden voor beven, 

 hoe bitter is uw smaad! 

 Gij, eens in 't licht gedragen, 

 door engelen omstuwd, 

 wie heeft U zo geslagen, 

 gelasterd en gespuwd? 

 

6. Wanneer ik eens moet heengaan 

 ga Gij niet van mij heen, 

 laat mij dan niet alleen gaan 

 niet in de dood alleen. 

 Wees in mijn laatste lijden, 

 mijn doodsangst, mij nabij. 

 O God, sta mij terzijde, 

 die lijdt en sterft met mij. 
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Statie 10: 

Jezus wordt ontkleed, 

gelaafd en verdoofd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statie 11: 

Jezus wordt aan het kruis 

genageld 
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Statie 12: 

Jezus sterft 

aan het kruis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De paaskaars wordt gedoofd  

 

 

 

 

 

 

Stilte 
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Statie 13: 

Jezus wordt van het kruis 

afgenomen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statie 14: 

Jezus wordt in het graf 

gelegd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu valt de nacht   
(lied 590) 

 
1. Nu valt de nacht. Het is volbracht: 
 de Heer heeft 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. 
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3. Hoe slaapt Gij nu, die men zo ruw 
 aan 't kruishout heeft gehangen. 
 Starre rotsen houden U, 
 rots des heils, gevangen. 

4. 't Is goed, o Heer, Gij hoeft de eer 
 van God niet meer te staven. 
 Leggen wij ons bij U neer, 
 in uw dood begraven. 

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

All for Jesus all for Jesus – uit The Crucifixion,  Stainer 

1. 
All for Jesus, all for Jesus   Alles voor Jezus, alles voor Jezus 
This our song shall ever be;  zo zal ons lied voor altijd zijn 
For we have no hope, nor Savior  wij hebben noch hoop noch een redder 
If we have no hope in Thee.  Als wij niet hopen op U. 

2. 
All for Jesus, Thou wilt give us,  Alles voor Jezus, Gij wilt ons geven 
Strength to serve Thee, hour by hour, sterkte om u te dienen uur na uur 
None can move us from Thy presence, Niets zal ons scheiden van uw nabijheid 
While we trust Thy love and power.  wij vertrouwen op uw liefde en kracht. 

3. 
All for Jesus, and Thine altar,  Alles voor Jezus, op uw altaar 
Thou wilt give us sweet content,  geeft gij ons meer dan door ons verdiend. 
There, dear Lord, we shall receive Thee, Daar zullen wij u, Heer ontvangen 
In the solemn Sacrament.   in het heilig sacrament. 

4. 
All for Jesus, Thou hast loved us,  Alles voor Jezus, gij bemint ons. 
All for Jesus, Thou hast died,  Alles voor Jezus, gestorven voor ons. 
All for Jesus, Thou art with us,  Alles voor Jezus, gij zijt met ons. 
All for Jesus, Crucified.   Alles voor Jezus die gekruisigd is. 

5. 
All for Jesus, all for Jesus,   Alles voor Jezus, alles voor Jezus 
This the Church’s song must be;  zo hoort het lied van de kerk te zijn. 
Till, at last, her sons are gathered,  Tot uiteindelijk haar kinderen bijeen zijn. 
One in love and one in Thee.  Eén in liefde en één in u. 
 
Amen.     Amen.  
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Stille Zaterdag – Paaswake 
 
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 binnengebracht 

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 
 
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. 
 

De gedachteniskaars wordt aangestoken 
 
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. 
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In deze Paasnacht 

Lezing: Genesis 1: 1 – 5  
1 In het begin schiep God de hemel en de aarde. 2 De aarde was nog woest en 
doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het 
water. 3 God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht. 4 God zag dat het licht goed 
was, en hij scheidde het licht van de duisternis; 5 het licht noemde hij dag, de 
duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en het werd morgen. De eerste dag.  

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. 
 

Evangelielezing: Marcus 16 : 1 – 8  Het lege graf 
1 Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria uit Magdala en Maria de moeder 
van Jakobus, en Salome geurige olie om hem te balsemen..2 Op de eerste dag 
van de week gingen ze heel vroeg in de ochtend, vlak na zonsopgang, naar het 
graf..3 Ze zeiden tegen elkaar: ‘Wie zal voor ons de steen voor de ingang van het 
graf wegrollen?’ 4 Maar toen ze opkeken, zagen ze dat de steen al was 
weggerold; het was een heel grote steen..5 Toen ze het graf binnengingen, zagen 
ze rechts een in het wit geklede jongeman zitten. Ze schrokken vreselijk. 6 Maar 
hij zei tegen hen: ‘Wees niet bang. U zoekt Jezus, de man uit Nazaret die 
gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de dood, hij is niet hier; kijk, dat is de plaats 
waar hij was neergelegd.7 Ga terug en zeg tegen zijn leerlingen en tegen Petrus: 
“Hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zullen jullie hem zien, zoals hij jullie heeft 
gezegd.” 8 Ze gingen naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan, want ze 
waren bevangen door angst en schrik. Ze waren zo erg geschrokken dat ze 
tegen niemand iets zeiden. 
 
Ik zeg het allen dat Hij leeft (lied 642: 1,2,3 en 4) 

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. 
 
2. Ik zeg het allen, en de mond 
 van allen zegt het voort, 
 tot over 't ganse wereldrond 
 de nieuwe morgen gloort. 

3. Nu schijnt ons deze wereld pas 
 der mensen vaderland: 
 een leven dat verborgen was 
 ontvangen we uit zijn hand. 
 
4. Ten onder ging de sterke dood, 
 ten onder in de vloed; 
 nu straalt ons in het morgenrood 
 zijn toekomst tegemoet. 
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Gebeden met 

Licht dat terugkomt, hoop die niet sterven wil, vrede die bij ons blijft. 

Onze Vader  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. 
 

Wees gegroet, Gij eersteling der dagen (LvK 221) 

1. Wees gegroet, gij eersteling der dagen, 
 morgen der verrijzenis, 
 bij wiens licht de macht der hel verslagen 
 en de dood vernietigd is! 
 Here Jezus, trooster aller smarten, 
 zon der wereld, schijn in onze harten, 
 deel ons zelf de voorsmaak mee 
 van der zaalgen sabbatsvreê! 
 
2. Op uw woord, o Leven van ons leven, 
 werpen wij het doodskleed af! 
 Door de kracht uws Geestes uitgedreven, 
 treden we uit ons zondengraf. 
 Leer ons daaglijks, leer ons duizendwerven, 
 in uw kruisdood meegekruisigd sterven, 
 en herboren - opgestaan, 
 achter U ten hemel gaan! 
 
3. In uw hoede zijn wij wèl geborgen, 
 en schoon eerlang 't oog ons breek', 
 open gaat het op de grote morgen 
 na deez' aardse lijdensweek. 
 Welk een dag der ruste zal dat wezen, 
 als we onsterflijk, uit de dood verrezen, 
 knielen voor uw dankaltaar! 
 Amen, Jezus, maak het waar! 
 
Zegen met gezongen Amen 


