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Orgelspel
Welkom
Lied 221
Zo vriendelijk en veilig als het licht .
Zo vriendelijk en veilig als het licht,
zo als een mantel om mij heengeslagen,
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.
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.
Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.
Begroeting
Onze hulp is van God onze Heer,
Hij die hemel en aarde gemaakt heeft
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Een God van trouw, die ons steeds nabij is geweest.
Hij houdt vast aan wat Hij Begonnen is.
Genade en vrede is met ons
Van God onze Vader door Jezus Christus zijn Zoon
in de gemeenschap met de Heilige Geest
Inleidende woorden
Vanavond begint het Paasfeest. Veertig dagen hebben we
ons hierop voorbereid. We staan wij stil bij de instelling
van het Avondmaal door onze Heer Jezus Christus. Hij zat
op deze avond met zijn leerlingen voor de laatste keer aan
de maaltijd.
Vooraf heeft hij hun een voorbeeld gegeven van
dienstbetoon en liefde. Hij heeft hun de voeten gewassen.
Het was toen de avond, dat Israël de Pascha maaltijd
hield. Men vertelde elkaar al etende en drinkende over de
bevrijding uit de slavernij van Egypte. Die bevrijding
begon indertijd met de avondmaaltijd op de laatste dag
van de slavernij en met die maaltijd maakten de
Israëlieten zich gereed om uit Egypte weg te trekken.
Daarom begint het jaarlijkse Paasfeest van Israël met zo'n
maaltijd, de Pascha maaltijd. Eén of meer Joodse families
verzamelen zich in een huis. Ook andere groepen, zoals
een rabbi met zijn leerlingen en vrienden, verzamelen zich
in een zaal. Dat heeft Jezus met zijn leerlingen ook
gedaan en zo hebben wij ons, daarom hier vanavond
eveneens verzameld. Als leerlingen van Jezus, als leden
van zijn gemeente.
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De dag van de instelling van de Maaltijd van de Heer mag
immers voor de kerk een gedenkwaardige dag zijn.
Passend bij het karakter van deze dag is de kleur wit.
Lied 107 (Alles word nieuw)
Vannacht zal het wonder gebeuren,
wij hebben het lam reeds geslacht,
zijn bloed streken wij aan de deuren,
Egypte zal huis aan huis treuren,
maar wij gaan op reis deze nacht,
maar wij gaan op reis deze nacht.
Wij moeten ons brood haastig eten.
Het is weliswaar niet goed gaar,
maar wat hindert dat, nu wij weten
dat de Heer ons niet heeft vergeten,
met mantels al aan staan wij klaar,
met mantels al aan staan wij klaar.
Vannacht komen wij weer tot leven,
en gaan in een lange stoet,
naar ’t land dat de Heer ons zal geven,
waar geen zweep meer wordt opgeheven,
waar wij leven in overvloed,
waar wij leven in overvloed.
GEBED
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Johannes 13 1-5
Jezus wast de voeten van de leerlingen
131Het was kort voor het Pesach feest. 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. 2Jezus en zijn leerlingen hielden een
maaltijd. De duivel had intussen Judas, de zoon van Simon
Iskariot, ertoe aangezet Jezus te verraden. 3Jezus, die wist
dat de Vader hem alle macht had gegeven, dat hij van God
was gekomen en weer naar God terug zou gaan, 4stond
tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg
een linnen doek om 5en 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.
Lied 569
1. Toen Jezus wist: nu is gekomen
het uur om door de nacht te gaan,
heeft Hij een linnendoek 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.
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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.
Johannes 13: 6-17
6Toen hij bij Simon Petrus kwam, zei deze: ‘U wilt toch
niet mijn voeten wassen, Heer?’ 7Jezus 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,’ 9antwoordde hij: ‘Heer,
dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en
mijn hoofd!’ 10Hierop zei Jezus: ‘Wie gebaad heeft hoeft
alleen nog zijn voeten te wassen, hij is al helemaal rein.
Jullie zijn dus rein – maar niet allemaal.’ 11Hij wist
namelijk wie hem zou verraden daarom zei hij dat ze niet
allemaal rein waren.12Toen 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. 14Als ik, jullie Heer en jullie meester,
je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten
wassen. 15Ik heb een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie
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heb gedaan, moeten jullie ook doen. 16Waarachtig, ik
verzeker jullie: een slaaf is niet meer dan zijn meester, en
een afgezant niet meer dan wie hem zendt. 17Je zult
gelukkig zijn als je dit niet alleen begrijpt, maar er ook
naar handelt.
Lied 558: Jezus om uw lijden groot vers 1,2 3 en 4
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,
vreugdeolie, 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.
Overweging
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Lied 791 Liefde eenmaal uitgesproken
1. Liefde eenmaal uitgesproken
als uw woord van het begin,
Liefde, wil ons overkomen
als geheim en zegening.
2. Liefde, die ons hebt geschapen,
vonk waarmee Gij zelf ons raakt,
alles overwinnend wapen,
laatste woord dat vrede maakt.
3. Liefde luidt de naam der namen
waarmee Gij U kennen laat.
Liefde vraagt om ja en amen,
ziel en zinnen metterdaad.
4. Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven, daarop hebt Gij ons gebouwd.
5. Liefde laat zich voluit schenken
als de allerbeste wijn.
Liefde blijft het feest gedenken
waarop wij uw gasten zijn.
6. Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft
over ons: wil ons genezen,
bron van liefde, liefde zelf!
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Voorbeden en stil gebed
Delen onderweg
V- Gezegend bent U, Eeuwige
Die ons licht hebt gegeven
Ga met ons op de weg
En voed ons met Uw brood.
Een mand met brood wordt op tafel gezet en kleine
bekertjes water
Brood delen
Voedsel voor onderweg
Voor we weer opbreken
Vooruitgrijpen op wat niet is:
Mensen die de aarde delen
Alvast doen wat we zeggen want we zijn op elkaar
aangewezen
Hier op deze plaats delen we samen het brood, zoals Jezus
brood deelde met zijn leerlingen.
Op die avond dat Hij voor de laatste keer met hen at. We
staan stil bij de woorden die Hij toen sprak.
Dit is mijn lichaam gebroken voor jullie. Denk aan mij zo
dikwijls je breekt en deelt.
We mogen water drinken om onze dorst te lessen.
Hier tijdens deze maaltijd nu we stil staan bij Zijn Leven.
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Terwijl het brood en het water wordt doorgegeven zingen
we zachtjes;
Ubi Caritas et amor,
Ubi Caritas Deus ibi est.
NAAR GETSEMANE OVERGANG
Jezus en zijn leerlingen gaan op weg naar Getsemane, de
Hof van olijven. Het begin van zijn weg naar Golgotha. Het
begin van een eenzame weg. Als teken van die
verlatenheid ontruimen wij de tafel, kale vlakte blijft over.
Lied 556 couplet 1,2,3 en 4
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.
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Zegenwoorden overgenomen uit het Liedboek
God onze Vader,
van U zijn de eeuwen en de tijden,
de dagen en de nachten.
Laat niet toe dat wij leven
alsof wij niets meer te verwachten hebben.
Wek in ons hart de heilzame onrust
omwille van het uur waarop uw Zoon zal wederkomen
Jezus Christus onze Heer.

We verlaten in Stilte de kerk
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GOEDE VRIJDAG, 2 april 2021
Voorganger: Mevr. J.C. Flokstra-Meems
Lector: Geziena Medema
DOOR HET DAL VAN DE DOOD
Stilte
Inleidende woorden
Muziek YouTube: lied 607 “Gij zijt voorbijgegaan” tekst
Huub Oosterhuis, koor Amsterdamse studenten Ekklesia
Stem:
De pelgrimage naar Jeruzalem
schijnt een doodlopende weg te zijn.
De tocht gaat door een diep dal,
door de doodsrivier.
Soms gaat de levensweg
door uitzichtloze duisternis,
De nacht van beproeving en verdrukking,
de nacht van de harde dood.
Jezus van Nazareth koos voor de minsten,
met hen ging hij het donker in.
In angst en beven koos hij de weg
die uitliep op zijn executie.
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Zovelen voor en na gingen in zijn spoor,
verraden, gemarteld en vermoord,
hun namen vergeten en verwaaid,
hun visioen is ons gebleven.
Volgen wij Hem en hen van verre,
of verraden wij Hem opnieuw,
Wanneer we zijn volgelingen laten vallen
en weglopen van hun kruis?
Een kwestie van leven en dood
van kruis en opstanding.
Zingen: lied 22: 1 (Hofkoortje)
Mijn God, mijn God waarom verlaat Gij mij
en blijft zo ver, terwijl ik tot U schrei,
en redt mij niet, maar gaat aan mij voorbij?
Hoe blijft Gij zwijgen?
Mijn God, ik doe tot U mijn kreten stijgen
bij dag, bij nacht. Tot U slechts kan ik vluchten,
maar krijg geen rust, geen antwoord op mijn zuchten
in klacht op klacht.
Stem:
Jezus is in doodstrijd tot nu toe.
Daarom verbeeldt wat je hier hoort en ziet
Het passieverhaal van alle tijden:
gevangen zijn, onvrij, monddood –
overgeleverd zijn aan rechteloosheid en willekeur –
gemarteld en gedood worden.
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Is dat het einde?
Zal dood overwonnen worden door leven?
Lokt opstanding opstand uit?
Zal het vuur van de Geest in ons blijven branden?
Het passieverhaal gelezen en gezongen
Johannes 18: 1-14 De arrestatie
181Nadat 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. 2Judas, zijn
verrader, kende deze plek ook, want Jezus was er vaak
met zijn leerlingen samengekomen. 3Judas ging
ernaartoe, samen met een cohort soldaten en dienaren
van de hogepriesters en de farizeeën. Ze waren gewapend
en droegen fakkels en lantaarns. 4Jezus wist precies wat
er met hem zou gebeuren. Hij liep naar hen toe en vroeg:
‘Wie zoeken jullie?’ 5Ze antwoordden: ‘Jezus uit Nazaret.’
‘Ik ben het,’ zei Jezus, terwijl Judas, zijn verrader, erbij
stond. 6Toen hij zei: ‘Ik ben het,’ deinsden ze achteruit en
vielen op de grond. 7Weer 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.’ 9Zo gingen de woorden in
vervulling die hij gesproken had: ‘Geen van hen die u mij
gegeven hebt, heb ik verloren laten gaan.’ 10Daarop 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. 11Maar Jezus zei
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tegen Petrus: ‘Steek je zwaard in de schede. Zou ik de
beker die de Vader mij gegeven heeft niet drinken?’
12De soldaten met hun tribuun en de Joodse
gerechtsdienaars grepen Jezus en boeiden hem. 13Ze
brachten hem eerst naar Annas, de schoonvader van
Kajafas. Kajafas was dat jaar hogepriester 14en hij was het
die de Joden had voorgehouden: ‘Het is goed dat één man
sterft voor het hele volk.’
Drie kaarsen worden gedoofd
Zingen: gez. 180: 1 en 2 (Hofkoortje)
Gethsémane, die nacht moest eenmaal komen.
De Heiland heeft bewust die weg genomen.
Hij laat zijn doel niet los, wijkt niet terzijde,
aanvaardt het lijden.
Hoe dichtbij is de hof, waar Gij gewaakt hebt;
verstaanbaar is de klacht, die Gij geslaakt hebt.
Nog leeft de haat, die U kwam overvallen:
zo zijn wij allen.
Johannes 18: 15-27
In de steek gelaten
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, 16maar 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
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binnen. 17Het meisje sprak Petrus aan: ‘Ben jij soms ook
een leerling van die man?’ ‘Nee, ik niet,’ zei hij. 18De 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.
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De hogepriester ondervroeg Jezus over zijn leerlingen en
over zijn leer. 20Jezus 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. 21Waarom ondervraagt u mij? Vraag het toch aan
de mensen die mij gehoord hebben, zij weten wat ik
gezegd heb.’ 22Toen 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?’ 23Jezus 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?’ 24Daarna stuurde
Annas hem geboeid naar Kajafas, de hogepriester.
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Simon Petrus stond zich intussen nog steeds te warmen.
‘Ben jij soms ook een leerling van hem?’ vroegen ze. ‘Nee,’
ontkende Petrus, ‘ik niet.’ 26Maar 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?’ 27Weer ontkende Petrus,
en meteen kraaide er een haan.
Stem:
Johannes vertelt niet van Jezus’ gebed in de tuin. Hij
smeekte zijn vrienden: Blijf hier en waak met mij. Bid en
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waak. Maar tenslotte lieten allen hem in de steek. Hij
werd door allen verraden. Iedereen trok de handen van
hem af – de vrienden, de menigte, de priesters - . Toch
niet. Drie vrouwen rond het kruis en de leerling van wie
Jezus veel hield maken de tocht ten einde mee.
Mensen die elkaars voeten gewassen hebben, samen het
brood gedeeld…. Als het er op aankomt kunnen ze elkaar
verraden.
Ik vraag me af: zou ik hem ook verraden hebben?
Drie kaarsen worden gedoofd
Lied “Bleibet hier und wachet mit Mir, wachet und
betet….” YouTube Taizé”
Bleibet hier und wachet mit Mir
wachet und betet,
wachet und betet.
Bleibet hier und wachet mit Mir
wachet und betet,
wachet und betet.
Johannes 18: 28 – 19:3 Toen sprak Pilatus…….
28Jezus 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.
3Ze liepen naar hem toe en zeiden: ‘Leve de koning van de
Joden!’, en ze sloegen hem in het gezicht.
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Drie kaarsen worden gedoofd
Zingen: lied 558: 1,6,7,8 (Hofkoortje)
Jezus, om uw lijden groot,
om uw leven en uw dood
die volbrengen ’t recht van God,
Kyrie eleison.
Om het zwijgen, het geduld,
waarmee Gij de wet vervult,
als men vruchtloos zoekt naar schuld,
Kyrie eleison.
Om het woord van godlijk recht
dat Gij tot uw rechters zegt,
- zelf hebt Ge’uw geding beslecht, Kyrie eleison
Om de doornen van uw kroon,
om de geesling en de hoon,
roepen wij, o Mensenzoon,
Kyrie eleison.
Johannes 19: 4 – 16 Weg met hem!
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.’ 5Daarop
kwam Jezus naar buiten, met de doornenkroon op en de
purperen mantel aan. ‘Hier is hij, de mens,’ zei Pilatus. 6
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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.’ 8Toen Pilatus dat hoorde werd hij erg
bang. 9Hij 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?’ 11Jezus 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.’ 12Vanaf 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.’ 13Pilatus hoorde dat, liet Jezus naar buiten
brengen en nam plaats op de rechterstoel op het
zogeheten
Mozaïekterras,
in
het
Hebreeuws
14
Gabbata. Het was rond het middaguur op de
voorbereidingsdag van Pesach. Pilatus zei tegen de Joden:
‘Hier is hij, uw koning.’ 15Meteen 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!’ 16Toen droeg Pilatus hem aan hen
over om hem te laten kruisigen.
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Drie kaarsen worden gedoofd
Zingen: lied 576b: 1 (Hofkoortje)
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.
Johannes 19: 17 – 30 …en gaf de geest
7hij droeg zelf het kruis naar de zogeheten Schedelplaats,
in het Hebreeuws Golgota. 18Daar kruisigden ze hem, met
twee anderen, aan weerskanten één, en Jezus in het
midden. 19Pilatus had een inscriptie laten maken die op
het kruis bevestigd werd. Er stond op ‘Jezus uit Nazaret,
koning van de Joden’. 20Het 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. 21De hogepriesters van de Joden
zeiden tegen Pilatus: ‘U moet niet “koning van de Joden”
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.23Nadat 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
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beneden. 24Ze 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.25Bij het kruis van Jezus
stonden zijn moeder met haar zuster, Maria, de vrouw van
Klopas, en Maria uit Magdala. 26Toen Jezus zijn moeder
zag staan, en bij haar de leerling van wie hij veel hield, zei
hij tegen zijn moeder: ‘Dat is uw zoon,’ 27en daarna tegen
de leerling: ‘Dat is je moeder.’ Vanaf dat moment nam die
leerling haar bij zich in huis.
28Toen wist Jezus dat alles was volbracht, en om de
Schrift geheel in vervulling te laten gaan zei hij: ‘Ik heb
dorst.’ 2Er stond daar een vat zure wijn; ze staken er een
majoraantak met een spons in en brachten die naar zijn
mond. 30Nadat Jezus ervan gedronken had zei hij: ‘Het is
volbracht.’ Hij boog zijn hoofd en gaf de geest.
de Paaskaars wordt gedoofd
Stilte
Orgelspel: ‘Erbarme dich’ (Mattheus Passion) J.S. Bach
Johannes 19: 31 – 37 Geen been van hem zal verbrijzeld
worden
31Het
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
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gekruisigden gebroken mochten worden en of ze de
lichamen mochten meenemen. 32Toen braken de
soldaten de benen van de eerste die tegelijk met Jezus
gekruisigd was, en ook die van de ander. 33Vervolgens
kwamen ze bij Jezus, maar ze zagen dat hij al gestorven
was. Daarom braken ze zijn benen niet. 34Maar een van
de soldaten stak een lans in zijn zij en meteen vloeide er
bloed en water uit. 35Hiervan 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. 36Zo
ging de Schrift in vervulling: ‘Geen van zijn beenderen zal
verbrijzeld worden.’ 37Een andere schrifttekst zegt: ‘Zij
zullen hun blik richten op hem die ze hebben doorstoken.’
Zingen: lied 558: 9,10 (Hofkoortje)
Om uw kruis, Heer, bidden wij,
om de speerstoot in uw zij,
ga aan onze schuld voorbij,
Kyrie eleison.
Heer, om uw vijf wonden rood,
om uw onverdiende dood,
smeken wij in onze nood,
Kyrie eleison.
Johannes 19: 38 – 42 En zij legden hem in een graf
38Na 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
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lichaam mee. 39Nikodemus, die destijds ’s nachts naar
Jezus toe gegaan was, kwam ook; hij had een mengsel van
mirre en aloë bij zich, wel honderd litra. 40Ze wikkelden
Jezus’ lichaam met de balsem in linnen, zoals gebruikelijk
is bij een Joodse begrafenis. 41Dicht 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 “Nu valt de nacht” Aria en koraal (YouTube)
(Nederland zingt, 19 maart 2019)
Nu valt de nacht.
Het is volbracht:
de Heer heeft heel zijn leven
voor het menselijk geslacht
in Gods hand gegeven.
De wereld gaf
Hem slechts een graf,
zijn wonen was Hem zwerven;
al zijn onschuld werd Hem straf
en zijn leven sterven.
Hoe slaapt Gij nu,
die men zo ruw
aan ’t kruishout heeft gehangen.
Starre rotsen houden U,
Rots des heils, gevangen.
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’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.
Beklag van God (tekst: Maria de Groot)
v. Mijn volk, wat heb ik u misdaan en waarmee heb ik u
bedroefd? Schoon als de hemelen schiep ik de aarde, licht
in de dauw en de vloeiende bron, zon in de ogen van
mensen die leven. Korstmossen kwijnen en witte kamille:
waarom wordt alles gewijd aan de dood?
a. (zingen): Hofkoortje
Schepper God, tuin van licht, snoei ons terug tot uw stam.
v. Mijn volk wat heb ik u misdaan en waarmee heb ik u
bedroefd? Gletsjers ontbond ik tot brede rivieren.
Mondingen, kusten, de vruchtbare zee. Zand was de vloer
van doorzichtige branding. Zie hoe verkoold zijn de oevers
en stranden. Waarom wordt alles gewijd aan de dood?
a. (zingen): Hofkoortje
levend licht, lam van God, maak ons bloed van Uw bloed.
v. Mijn volk, wat heb ik u misdaan en waarmee heb ik u
bedroefd? Toen u geslagen werd, ben ik gekomen; heb ik
u niet eigenhandig bevrijd? In uw verdriet heb ik naast u
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gezeten. Wie bij u vreemdeling is, wordt vergeten. Ver van
huis zijn zij, als kinderen des doods.
a. (zingen): Hofkoortje
Vreemdeling, ander mens, drager van onze schuld.
v. Mijn volk wat heb ik u misdaan en waarmee heb ik u
bedroefd? Honger en dorst heb ik met u geleden. Water
ontsprong aan de mondige rots. Manna heb ik u te eten
gegeven. Brood werd ik, heb mij in liefde gebroken.
Waarom blijft honger de menselijkste dood?
a. (zingen): Hofkoortje
Brood en wijn, hand die reikt – hoogverraad van ons hart.
v. Mijn volk, wat heb ik u misdaan en waarmee heb ik u
bedroefd? Sara, Debora, Ruth, Rachel en Hanna, vrouwen
heb ik in uw midden verhoogd. Schoot van Maria waar ik
heb geslapen. Gaarde van Jozef waar ik mocht ontwaken.
Niemand die haar in de morgen gelooft.
a. (zingen): Hofkoortje
Woord van God, man en vrouw schiep U ons naar uw
beeld.
v. Mijn volk wat heb ik u misdaan en waarmee heb ik u
bedroefd? Zoals een moeder haar kinderen zegent, zoals
zij warmte geeft wanneer zij voedt, ben ik de machtige,
ben ik die lenigt. Dorstigen komen en drinken en leven,
maar gij smeedt wapens en denkt aan de dood.
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a. (zingen): Hofkoortje
Milde bron, weerloos kind, geef geloof dat ons redt.
v. Mijn volk, wat heb ik u misdaan en waarmee heb ik u
bedroefd? Als een rechtvaardige ben ik gekomen. Onder u
was ik degene die dient. Heb ik niet zelf u de voeten
gewassen? Zie nu op aarde zovelen gemarteld. Heerst
onder u dan het recht van de dood?
a. (zingen): Hofkoortje
Mens van pijn, God van recht, niets verschoont deze
schuld.
v. Mijn volk, wat heb ik u misdaan en waarmee heb ik u
bedroefd? Woorden van liefde heb ik gefluisterd. Was u
niet zelf als een schelp van de zee waar mijn verlangen in
brandde en ruiste? Hooglied dat rest zijn de lippen die
schreeuwen en de bevelen die gaan tot de dood.
a. (zingen): Hofkoortje
Zwijger die voor ons pleit. Mens die draagt onze smaad.
v. Mijn volk, wat heb ik u misdaan en waarmee heb ik u
bedroefd? Oogappel Israël, onder de volken weggevaagd,
kostbaarste pand van mijn hart. Waar zijn de kinderen,
waar zijn de ouders, sterren van David die doofden in
duister? Zo bracht de wereld mij nogmaals ter dood.
a. (zingen): Hofkoortje
Israël, volk van God, neem ons op, Davidsstad.
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Gebed:
Eeuwige God,
dat wij nu mogen gaan
in het voetspoor van uw Zoon,
dat de liefde onder ons het
in uw naam zal winnen van de dood.
Laat ons gaan in vrede.
En hoor ons bidden:
Onze Vader…..
Muziek YouTube :
Lied: Jeroesjalajiem, stad van God, opname Noorderkerk
Enschede, bewerkt door Jan Willem Docter
Er is een stad voor vriend en vreemde
diep in een bloemendal,
er is een mens die roept om vrede, die mens roept overal:
refrein:
Jeroesjalajiem, stad van God,
wees voor de mensen een veilig huis,
Jeroesjalajiem, stad van vrede, breng ons weer thuis.
Er is een huis om in te wonen
voorbij het dodendal,
er is een vader met zijn zonen, zij roepen overal: refrein
Er is een tafel om te eten voorbij het niemandsland,
er is een volk dat wordt vergeten, dat volk roept overal:
refrein
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Er is een wereld zonder grenzen, zo groot als het heelal,
er is een hemel voor de mensen, dat hoor je overal:
refrein
Zegen
Het is tijd om te gaan,
niet als mensen zonder hoop
maar als mensen die weten
dat God in Christus de macht van de duisternis,
zonde en dood heeft overwonnen.
Hem zij de eer in eeuwigheid.
Amen.

………..We verlaten in stilte de kerk.

28

