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Een groot aantal mensen heeft een rol gespeeld  
bij de voorbereiding en de uitvoering  
van deze diensten. Onder anderen: 

 

 
 
 
 



 
Woensdag  p. 1 

Liturgie 31 maart 
Woensdagavondvesper 

 
 
Het is stil in de kerk 
 
Aansteken van de kaars 
 
Bemoediging 
v.: Onze Hulp is in de Naam van de Heer 
a.: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
 
 
Drempelgebed 
v.:  Here God, 

Gij die het licht geschapen hebt 
en de duisternis hebt overwonnen; 
wij danken U 
dat Gij ons deze dag genadig hebt bewaard. 
Wij vragen U: 
reken ons niet aan wat wij verkeerd deden; 
keer ons om naar U toe 
en laat ons niet vallen uit uw handen. 

a.: BRENG ONS BIJ ELKAAR, 
BESCHERM ONS DOOR UW LIEFDE. 
AMEN. 

  



 
p. 2  Woensdag 

Openingslied Gez. 296 ‘Die de morgen ontbood’ 
 

 
  



 
Woensdag  p. 3 

Schriftlezing: 1 Johannes 3: 16 - 20 
 

16Wat liefde is, hebben we geleerd 
van hem die zijn leven voor ons 
gegeven heeft. Daarom horen ook 
wij ons leven te geven voor onze 
broeders en zusters. 17Hoe kan 
Gods liefde in iemand blijven die 
meer dan genoeg heeft om van te 
bestaan, maar zijn hart sluit voor 
een broeder of zuster die hij ge-
brek ziet lijden? 18Kinderen, we 

moeten niet liefhebben met de 
mond, met woorden, maar waar-
achtig, met daden. 19Dan weten 
we dat we voortkomen uit de 
waarheid en kunnen we met een 
gerust hart voor God staan. 20En 
zelfs als ons hart ons aanklaagt: 
God is groter dan ons hart, hij 
weet alles.  

 
 
Zingen Lied 91a ‘Wie in de schaduw Gods mag wonen’, 1, 2 en 3e 
 

 
 



 
p. 4  Woensdag 

 
 
2 Engelen zendt Hij alle dagen 

om jou tot vaste gids te zijn. 
Zij zullen je op handen dragen 
door een woestijn van hoop en pijn. 
Geen bange nacht zal je doen beven, 
geen ziekte waar een mens van breekt. 
Lengte van leven zal God geven, 
rust aan de oever van een beek. 
 

3 Geen duister zal je overvallen, 
er is een licht dat eeuwig brandt. 
Duizenden doden kunnen vallen, – 
jij blijft geschreven in Gods hand. 
God is een schild voor zijn getrouwen 
die leven van geloof alleen. 
Hij zal een nieuwe hemel bouwen 
van liefde om hun tranen heen. 

 
 
Schriftlezing Marcus 10: 23 – 31  
 
23Jezus keek de kring rond en zei 
tegen zijn leerlingen: ‘Wat is het 
moeilijk voor rijken om het ko-
ninkrijk van God binnen te gaan.’ 
24De leerlingen schrokken van zijn 
woorden. Maar Jezus zei nog eens 
uitdrukkelijk: ‘Kinderen, wat is 
het moeilijk om het koninkrijk van 
God binnen te gaan: 25het is ge-
makkelijker voor een kameel om 

door het oog van een naald te 
gaan dan voor een rijke om het ko-
ninkrijk van God binnen te gaan.’ 
26Nu waren ze nog meer ontzet, en 
ze zeiden tegen elkaar: ‘Wie kan er 
dan nog gered worden?’ 27Jezus 
keek hen aan en zei: ‘Bij mensen is 
dat onmogelijk, maar niet bij God, 
want bij God is alles mogelijk.’ 
28Petrus nam het woord en zei: 



 
Woensdag  p. 5 

‘Maar wij hebben alles achtergela-
ten om u te volgen!’ 29Jezus zei: ‘Ik 
verzeker jullie: iedereen die broers 
of zusters, moeder, vader of kin-
deren, huis of akkers heeft achter-
gelaten omwille van mij en het 
evangelie, 30zal het honderdvou-
dige ontvangen: in deze tijd 

broers en zusters, moeders en kin-
deren, huizen en akkers, al zal dat 
gepaard gaan met vervolging, en 
in de tijd die komt het eeuwige le-
ven. 31Vele eersten zullen de laat-
sten zijn en vele laatsten de eer-
sten.’ 

 
 
 
Zingen Gez. 556 ‘Alles wat over ons geschreven is’ 
 

 
 
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. 

 
 



 
p. 6  Woensdag 

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 kruisig Hem! 

 
 
Korte overdenking 
 
Stilte 
 
Interludium 
Joh.Seb. Bach, Dank sei Gott in der Höhe, BWV 287 
 
Gebeden 
v.: Goede God, 

Wij komen tot U met de zorgen van ons leven, 
met de zorgen waar we ons geen raad mee weten, 
met onrust die leeft in ons binnenste, 
met onze zoektocht naar veiligheid voor hen die wij liefhebben, 
met het besef van kwetsbaarheid 
dat wij het leven niet in eigen handen hebben. 
Wij bidden U, Vader in de Hemel, 
voor onze dorpen en voor alle mensen  
die aan onze zorg zijn toevertrouwd, 
voor allen die ziek zijn geworden. 
Wilt U nabij zijn met uw zorg, liefde, bescherming en genezing. 
Geef dat er handen zijn om te zorgen. 
Dat er aandacht is voor wie dat nodig hebben. 
Wij bidden U voor de mensen die werken in de zorg, 
voor artsen, verpleegkundigen, verzorgenden. 
Geef hun moed, kracht, zegen, 
volharding om het werk te doen dat voor hen ligt. 

 
Zo bidden wij samen en zingen: 



 
Woensdag  p. 7 

Zingen: Gez. 367k ‘Hoor ons bidden, God, en luister’ 

 
 
v.: Wij bidden U voor onze overheid, 

voor wijze beslissingen om ons land te besturen  
met daadkracht en zegen. 
Wij bidden U, 
nu wij in de tijd voor Pasen uitkijken naar de opstanding: 
geef ons een open hart 
om om te zien naar mensen in nood, 
geef ons open ogen 
om het onrecht om ons heen te zien in deze wereld, 
geef ons vertrouwen dat U alles in uw hand heeft. 
Zo bidden wij samen en zingen: 

 

 
 
v.: Wij bidden U dat we in de stilte en rust die we gekregen hebben 

mogen ontdekken wie wij zijn 
en ontdekken waar het in het leven op aan komt. 
Goede God, ontferm U over ons, 
in en door deze crisis heen. 
Dat wij mogen vertrouwen op U die zorgt en nabij is. 
Dit bidden wij U in de naam van Jezus Christus 

a.: AMEN. 



 
p. 8  Woensdag 

Zingen Gez. 369b ‘Onze Vader’ 
 

 



 
Woensdag  p. 9 

 
Slotlied Gez. 253 ‘De zon daalt in de zee’  

 
 
 
2 Laat dagen in de nacht, 

waar wanhoop heerst en dood, 
geloof en hoop op U: 
U hebt uw schepping lief, 
U hebt uw schepping innig lief. 

 
 
3 Kom, nacht, en troost ons zacht. 

Kom, God, genees ons hart. 
Kom, leg uw hand op ons 
en heel zo elke wond. 
Heel, Vader, ook de diepste wond. 

  



 
p. 10  Woensdag 

 
Zegenbede 
V.: Heer, 

Wat fijn dat u er bent 
U, altijd Aanwezige, 
vol liefde en trouw. 
Dank U wel 
dat U er bent 
en ons wilt leiden. 
Zegen ons met 
uw vrede 
uw rust, 
uw wijsheid. 
Schenk ons 
uw Geest, 
zodat we 
onderscheiden 
wat goed is 
om te doen 
voor onze naaste 
en voor onszelf. 
U komt de lof toe 
tot in alle eeuwigheid. 
 
Zegene ons God, de Zoon en de Heilige Geest 

 
a.: Amen 
 
 
 
 
 



 
Witte Donderdag  p. 11 

Liturgie 1 april 2021 
Witte Donderdag 

 

BINNENKOMEN 
Muziek voor de dienst 
Binnenkomst kerkenraad 
Welkomstwoord door de ouderling van dienst 
 
Openingslied door de zanggroep Psalm 67: 1 en 2 

 



 
p. 12  Witte Donderdag 

2 De volken zullen U belijden, 
o God, U loven al tezaam! 
De landen zullen zich verblijden 
en juichen over uwe naam. 
Volken zult Gij rechten, / hun geding beslechten 
in gerechtigheid, 
volken op deze aarde, / die uw arm vergaarde, 
die Gij veilig leidt. 

 
 
Aansteken Paaskaars 
 
 
Zingen Gez. 569: 1 en 2 

 
 
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. 

 
 
Gebed 

  



 
Witte Donderdag  p. 13 

LEZEN EN LUISTEREN 
 
Oudtestamentische lezing: Exodus 12: 15 – 20 
15Eet dan zeven dagen lang onge-
desemd brood, en verwijder met-
een op de eerste dag alle zuurde-
sem uit jullie huizen; wie op een 
van die zeven dagen iets eet dat 
zuurdesem bevat, moet uit de ge-
meenschap van Israël gestoten 
worden. 16De eerste en zevende 
dag zijn heilige dagen die jullie sa-
men moeten vieren. Die beide da-
gen mag er geen enkele bezigheid 
verricht worden, jullie mogen al-
leen het voedsel bereiden dat ie-
der nodig heeft. 17Dit voorschrift 
blijft voor altijd van kracht. Gene-
ratie na generatie moeten jullie het 
feest van het Ongedesemde brood 
vieren, omdat ik jullie die dag, in 

groepen geordend, uit Egypte heb 
geleid. 18Van de avond van de 
veertiende dag van de eerste 
maand tot de avond van de eenen-
twintigste dag van die maand 
moeten jullie ongedesemd brood 
eten. 19Gedurende die zeven da-
gen mag er geen zuurdesem in jul-
lie huizen te vinden zijn; iedereen 
die iets eet dat zuurdesem bevat, 
moet uit de gemeenschap van Is-
raël gestoten worden, of het nu 
een vreemdeling is of een geboren 
Israëliet. 20Eet niets dat met zuur-
desem bereid is; eet uitsluitend 
ongedesemd brood, waar jullie 
ook wonen.”’ 

 
 
 
 
 
Korte meditatie bij de lezing 
 
  



 
p. 14  Witte Donderdag 

Zingen Gezang 556: 4 

 

 
 
 
Nieuwtestamentische lezing Johannes 13: 1 – 15  
 
1Het was kort voor het pesach-
feest. Jezus wist dat zijn tijd geko-
men was en dat hij uit de wereld 
terug zou keren naar de Vader. Hij 
had de mensen die hem in de we-
reld 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 Je-
zus te verraden. 3Jezus, die wist 
dat de Vader hem alle macht had 
gegeven, dat hij van God was ge-
komen en weer naar God terug 
zou gaan, 4stond tijdens de maal-
tijd op. Hij legde zijn bovenkleed 
af, sloeg een linnen doek om 5en 
goot water in een waskom. Hij be-
gon de voeten van zijn leerlingen 

te wassen en droogde ze af met de 
doek die hij omgeslagen had. 
6Toen hij bij Simon Petrus kwam, 
zei deze: ‘U wilt toch niet mijn 
voeten wassen, Heer?’ 7Jezus ant-
woordde: ‘Wat ik doe, begrijp je 
nu nog niet, maar later zul je het 
wel begrijpen.’ 8‘O nee,’ zei Pe-
trus, ‘míjn voeten zult u niet was-
sen, 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 he-
lemaal rein. Jullie zijn dus rein – 
maar niet allemaal.’ 11Hij wist na-
melijk wie hem zou verraden, 



 
Witte Donderdag  p. 15 

daarom zei hij dat ze niet allemaal 
rein waren.12Toen hij hun voeten 
gewassen had, deed hij zijn bo-
venkleed 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 was-
sen. 15Ik heb een voorbeeld gege-
ven; wat ik voor jullie heb gedaan, 
moeten jullie ook doen.  

 
 
 
Korte meditatie bij de lezing 
 
 
Korte stilte 
 
 

BIDDEN EN DELEN 
Zingen Gez. 558: 1, 2 en 4 

 

 
 
2 Heer, om uw zachtmoedigheid, 

vorst die op een ezel rijdt, 
en om Sions onwil schreit, 
Kyrie eleison. 

 



 
p. 16  Witte Donderdag 

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

 
Breken en delen van brood 
Schenken en delen van de wijn 
 
Zingen tijdens de communie Gez. 568a ‘Ubi caritas’ 
 

 
 
 
Gebeden 
Collecte: 1. Veldwerker; 2. Kerk 
 

ZINGEN EN VERDER 
‘Blute nur, du liebes Herz’, J.S. Bach 
 
 
In stilte verlaten we de kerkzaal 
 
 
 



 
Goede Vrijdag  p. 17 

Liturgie 2 april 2021 
Goede Vrijdag 

 
 

BINNENKOMEN 
In stilte beginnen we de dienst 
 
Zingen Psalm 22: 1 en 2 

 
 
  



 
p. 18  Goede Vrijdag 

 
2 Nochtans, op U, o God die heilig zijt 

en troont op lofgezangen, U gewijd 
door Israël dat gij hebt uitgeleid, 
steunt ons vertrouwen, 
immers, de vaad'ren bleven op U bouwen, 
dat Gij hen naamt in heilige bescherming: 
Gij hebt, als zij U riepen om ontferming, 
hen niet beschaamd. 

 
 
Gebed, Kyriëgebed Gezang 299d 
 

 
 
 

LEZINGEN EN LIEDEREN:  

Inleiding op de lezingen 
 
Exodus 12: 21 – 28 
 
21Toen riep Mozes de oudsten van 
Israël bij elkaar. ‘Elke familie moet 
een lam of een bokje kiezen,’ zei 
hij, ‘en dat moet worden geslacht 
als pesachoffer. 22Laat ieder 
daarna een bos majoraantakken 
nemen, die in de schaal met bloed 
dopen en het bloed aan de boven-
dorpel en aan de beide 

deurposten strijken. Ga dan tot de 
morgen de deur niet uit, 23want de 
HEER zal door Egypte heen gaan 
om het te straffen. Maar ziet hij bij 
een deur bloed aan de bovendor-
pel en aan de posten, dan zal hij 
die deur voorbijgaan, hij zal de 
doodsengel geen toestemming ge-
ven om uw huizen binnen te gaan 



 
Goede Vrijdag  p. 19 

en u te treffen. 24Dit voorschrift 
blijft voor u en uw kinderen voor 
altijd van kracht. 25Ook als u een-
maal in het land bent dat de HEER 
u zal geven, zoals hij heeft be-
loofd, moet u dit gebruik in ere 
houden. 26En als uw kinderen dan 
vragen: “Wat betekent dit ge-
bruik?” 27antwoord dan: “Wij 

brengen de HEER een pesachoffer 
omdat hij de huizen van de Isra-
elieten voorbij is gegaan toen hij 
de Egyptenaren strafte; ons heeft 
hij gespaard.”’ Toen knielden de 
Israëlieten en bogen ze zich diep 
neer, 28en ze deden wat de HEER 
aan Mozes en Aäron had bevolen. 
 

 
 
Zingen Gez. 376: 7  

 



 
p. 20  Goede Vrijdag 

 
 
Johannes 19: 16b -30 
Zij voerden Jezus weg; 17hij 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 inscrip-
tie laten maken die op het kruis 
bevestigd werd. Er stond op ‘Je-
zus uit Nazaret, koning van de Jo-
den’. 20Het stond er in het He-
breeuws, het Latijn en het Grieks, 
en omdat de plek waar Jezus ge-
kruisigd 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 Jo-
den” schrijven, maar “Deze man 
heeft beweerd: Ik ben de koning 
van de Joden”.’ 22‘Wat ik geschre-
ven heb, dat heb ik geschreven,’ 
was het antwoord van Pila-
tus.23Nadat ze Jezus gekruisigd 
hadden, verdeelden de soldaten 
zijn kleren in vieren, voor iedere 
soldaat een deel. Maar zijn onder-
kleed was in één stuk geweven, 
van boven tot 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 el-
kaar en wierpen het lot om mijn 
gewaad.’ Dat is wat de soldaten 
deden. 25Bij het kruis van Jezus 
stonden zijn moeder met haar zus-
ter, Maria, de vrouw van Klopas, 
en Maria uit Magdala. 26Toen Je-
zus 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 te-
gen de leerling: ‘Dat is je moeder.’ 
Vanaf dat moment nam die leer-
ling haar bij zich in huis. 28Toen 
wist Jezus dat alles was volbracht, 
en om de Schrift geheel in vervul-
ling te laten gaan zei hij: ‘Ik heb 
dorst.’ 29Er stond daar een vat zure 
wijn; ze staken er een majoraantak 
met een spons in en brachten die 
naar zijn mond. 30Nadat Jezus er-
van gedronken had zei hij: ‘Het is 
volbracht.’ Hij boog zijn hoofd en 
gaf de geest. 

 
 
 
De paaskaars wordt gedoofd 
  



 
Goede Vrijdag  p. 21 

 
Johannes 19: 38 – 42  
38Na deze gebeurtenissen vroeg 
Josef uit Arimatea – die uit vrees 
voor de Joden in het geheim een 
leerling van Jezus was – aan Pila-
tus of hij het lichaam van Jezus 
mocht meenemen. Pilatus gaf toe-
stemming en Josef nam het li-
chaam 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 gebruike-
lijk 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 begra-
ven was. 42Omdat het voor de Jo-
den voorbereidingsdag was en 
dat graf dichtbij was, legden ze 
Jezus daarin. 

 
 
Zingen Gez. 587: 1 en 7 
 

 
 
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. 

  



 
p. 22  Goede Vrijdag 

Gebed 
 
Slotwoord 
 
Slotlied Gez. 590: 1 en 4 (zetting Via Crusis Liszt) 
 

 
 
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. 

 
 
In stilte verlaten we de kerkzaal 
 
 
 



 
Paasnacht  p. 23 

 

Liturgie voor de Paasnacht 
Stille Zaterdag, 3 april 

 
 

BINNENKOMEN 
Inleidende muziek 
Binnendragen van de Paaskaars 
Gez. 593 (3*, steeds een toon hoger) 
 

 
 
Gebed van de Paasnacht 
 
Glorialied Gezang 619: 1, 2, 5 en 6 
 

 
 
2 Des morgens op de derde dag, 

toen voor het graf de steen nog lag, 
verrees de Heer op Gods gezag. 
Halleluja, halleluja, halleluja! 



 
p. 24  Paasnacht 

 
5 Nu bidden wij U, Zoon van God, 

omdat Gij opstond uit de dood, 
geef ons nu uw genade groot, 
- halleluja, halleluja, halleluja! - 

 
6 opdat wij, vrolijk en bevrijd, 

lof zingen in der eeuwigheid 
uw lieve naam gebenedijd. 
Halleluja, halleluja, halleluja! 

 
Vraag: 
Waarom is deze nacht zo geheel anders dan alle andere nachten? 
Antwoord: 
Dit is de nacht waarin we gedenken dat God de kinderen van Israël bevrijd 
heeft uit de slavernij in Egypte, en hen leidde op de weg naar het Beloofde 
Land. 
Dit is ook de nacht waarin we gedenken dat God ins verlost heeft zodat we 
vrije mensen worden. 
 
 

LEZEN EN LUISTEREN 
 
Lezing Exodus 12: 29 – 42 
 

29Midden in de nacht doodde de 
HEER alle eerstgeborenen in 
Egypte, van de eerstgeborene van 
de farao, zijn troonopvolger, tot 
de eerstgeborene van de gevan-
gene, en ook al het eerstgeboren 
vee. 30De farao, zijn hovelingen en 
alle andere Egyptenaren schrok-
ken die nacht wakker, en in heel 
Egypte klonk een luid gejammer, 
want er was geen huis waarin 
geen dode was.  
31Die nacht nog ontbood de farao 
Mozes en Aäron. ‘Ga onmiddellijk 

bij mijn volk weg,’ zei hij, ‘u en 
alle Israëlieten! Ga de HEER maar 
vereren, zoals u hebt gevraagd. 
32Neem uw schapen, geiten en 
runderen mee, zoals u gevraagd 
hebt, en verdwijn! Maar bid dan 
ook voor mij om zegen.’ 33De 
Egyptenaren drongen er bij het 
volk op aan zo snel mogelijk uit 
hun land weg te gaan. ‘Anders 
sterven we allemaal nog!’ zeiden 
ze. 34Toen pakten de Israëlieten 
hun baktroggen, met daarin het 
nog ongedesemde deeg, 
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wikkelden die in kleren en namen 
ze op de schouders. 35Ze hadden 
gedaan wat Mozes had opgedra-
gen en de Egyptenaren om zilve-
ren en gouden sieraden en om kle-
ren gevraagd. 36En de HEER had 
ervoor gezorgd dat de Egypte-
naren hun goedgezind waren, zo-
dat ze op hun verzoek ingingen. 
Zo beroofden ze de Egyptenaren.  
37De Israëlieten trokken te voet 
van Rameses naar Sukkot; hun 
aantal bedroeg ongeveer zeshon-
derdduizend, vrouwen en kin-
deren niet meegerekend, 38terwijl 
er bovendien een grote groep 
mensen van allerlei herkomst met 
hen meetrok. Ze voerden enorme 
kudden schapen, geiten en 

runderen mee. 39Van het deeg dat 
ze uit Egypte hadden meegeno-
men bakten ze ongedesemde bro-
den. Doordat ze uit Egypte waren 
weggejaagd, was er geen tijd ge-
weest om zuurdesem toe te voe-
gen of voor andere proviand te 
zorgen. 40Vierhonderddertig jaar 
hadden de Israëlieten in Egypte 
gewoond; 41na precies vierhon-
derddertig jaar – geen dag eerder 
of later – trok het volk van de 
HEER, in groepen geordend, uit 
Egypte weg. 42Die nacht waakte 
de HEER om hen uit Egypte weg 
te leiden. Daarom waken de Isra-
elieten nog altijd in deze nacht ter 
ere van de HEER, elke generatie 
opnieuw. 

 
 
Zingen Gezang 625 
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2 Onder steen bedolven 
lijkt de liefde Gods. 
Rest haar niets dan rusten 
in de harde rots? 
Diep in het graf 
is Hij de weg gegaan 
van het zaad dat stervend 
nieuw ontkiemt tot graan. 

 
3 Zaad van God, verloren 

in de harde steen 
en ons hart, in doornen 
vruchteloos alleen – 
heen is de nacht, 
de derde dag breekt aan. 
Liefde staat te wuiven 
als het groene graan. 

 
 
Lezing Mattheüs 28: 1 – 10 
281Na de sabbat, toen de ochtend 
van de eerste dag van de week 
gloorde, kwam Maria uit Magdala 
met de andere Maria naar het graf 
kijken. 2Plotseling begon de aarde 
hevig te beven, want een engel 
van de Heer daalde af uit de he-
mel, liep naar het graf, rolde de 
steen weg en ging erop zitten. 3Hij 
lichtte als een bliksem en zijn kle-
ding was wit als sneeuw. 4De be-
wakers beefden van angst en vie-
len als dood neer. 5De engel richtte 
zich tot de vrouwen en zei: ‘Wees 
niet bang, ik weet dat jullie Jezus, 
de gekruisigde, zoeken. 6Hij is niet 
hier, hij is immers opgestaan, zo-
als hij gezegd heeft. Kijk maar, dat 

is de plaats waar hij gelegen heeft. 
7En ga nu snel naar zijn leerlingen 
en zeg hun: “Hij is opgestaan uit 
de dood, en dit moeten jullie we-
ten: hij gaat jullie voor naar Gali-
lea, daar zul je hem zien.” Dat is 
wat ik jullie te zeggen had.’ 
8Ontzet en opgetogen verlieten ze 
haastig het graf om het aan zijn 
leerlingen te gaan vertellen. 9Op 
dat moment kwam Jezus hun te-
gemoet en groette hen. Ze liepen 
op hem toe, grepen zijn voeten 
vast en bewezen hem eer. 
10Daarop zei Jezus: ‘Wees niet 
bang. Ga mijn broeders vertellen 
dat ze naar Galilea moeten gaan, 
daar zullen ze mij zien.’ 
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Zingen Gezang 624: 1 en 2 

 
 
2 Prijs nu Christus in ons lied, halleluja, 

die in heerlijkheid gebiedt, halleluja, 
die aanvaardde kruis en graf, halleluja, 
dat Hij zondaars ’t leven gaf, halleluja! 

 
 
Overweging in de Paasnacht 
  



 
p. 28  Paasnacht 

Zingen Gez. 643: 1, 2 en 7 

 
 
 
2 Diep in de donkere aarde ging 

’t lichaam van onze Here 
om als het woord der opstanding 
levend terug te keren. 

 
7 Zing het de hoge hemel rond! 

’t Woord aan de dood ontsprongen 
werd weer een kracht in onze mond, 
brandend met vuren tongen. 

 
 
Doopgedachtenis 
 
Vraag:  
Waarom is deze nacht zo geheel anders dan alle andere nachten? 
Antwoord: 
In deze nacht worden wij teruggebracht naar de oorsprong van onze doop. 
Wij zijn door het water gekomen, en bekleed met nieuw leven. 
Deze nacht gedenken wij hoe wij zijn weggeroepen uit de wereld van 
zonde en dood, en mogen leven in de richting van Gods Rijk. 
In deze nacht werden in vroeger tijden de geloofsleerlingen gedoopt, nadat 
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ze zich hadden onderworpen aan inkeer en meditatie. Op het moment van 
hun doop herdenken wij onze eigen doop. 
 
Zingen Gezang 351 

 
 
2 Wij zijn in U begraven, 

wij staan met U rechtop. 
Wij zijn niet langer slaven, 
maar kinderen van God. 
Een wereld zijn wij oud, 
maar nieuw als deze morgen, 
geboren ongeborgen, 
verloren tot behoud. 
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3 De dood van één voor allen 
werd vruchtbaar in de tijd, 
het zaaizaad is gevallen, 
het loopt op oogsten uit. 
De zondvloed is voorbij, 
ziedaar de nieuwe oever, 
een duif koert in het lover, 
dit is de overzij. 

 

GEBEDEN 
Gebeden, afgesloten het Oecumenisch Onze Vader 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, 
geheiligd zij uw Naam, 
uw koninkrijk kome, 
uw wil geschiede 
op de aarde als in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood, 
en vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, 
en leid ons niet in bekoring, 
maar verlos ons van het kwade. 
Want van U is het koninkrijk 
 en de kracht en de heerlijkheid 
tot in eeuwigheid. 
Amen. 

 
 

DE WEG NAAR HET LICHT 
Slotlied Psalm 66: 1 en 2 
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2 Kom, zie nu de geduchte werken 

die God aan mensen heeft gedaan: 
Hij stelde aan de wateren perken, 
droogvoets zijn zij erdoor gegaan. 
Laat zich ons hart in Hem verblijden: 
God houdt de volken in het oog. 
Zijn rijk is over alle tijden. 
Gij trotsen, draag het hart niet hoog. 

 
 
Zegen 
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Liturgie voor de Paasochtend 
Zondag 4 april 

 
 

BINNENKOMEN 
Inleidende muziek 
Welkomstwoord door de dienstdoende ouderling 
 
Openingslied Psalm 139: 1 en 2 

 
 
2 Gij zijt zo diep vertrouwd met mij: 

wie weet mijn wegen zoals Gij? 
Gij kent mijn leven woord voor woord, 
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. 
Ja overal, op al mijn wegen 
en altijd weer komt Gij mij tegen. 
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Aansteken Paaskaars 2021 
Bemoediging en groet 
v.: Onze hulp is in de naam van de Heer 
a.: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
v.: Die trouw houdt tot in eeuwigheid 
a.: EN NIET LOSLAAT WAT ZIJN BEGON 
 
v.: Genade zij u en vrede van God onze Vader, 
 van Jezus Christus, onze Heer, 
 door de Heilige Geest. 
a.: AMEN 
 
Zingen Psalm 139: 7 
7 Gij hebt mij immers zelf gemaakt, 

mij met uw vingers aangeraakt, 
met toegewijde tederheid 
mijn nieren en mijn hart bereid, 
mij in de moederschoot geweven, 
mij met uw wonderen omgeven. 

 
Kyriëgebed 
Glorialied Gez. 624: 1 
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LEZEN EN LUISTEREN 
Kindermoment 
 
Oudtestamentische lezing Jesaja 25: 6 – 9 
 
6Op deze berg richt de HEER van de hemelse machten 
voor alle volken een feestmaal aan: 
uitgelezen gerechten en belegen wijnen, 
een feestmaal rijk aan merg en vet, 
met pure, rijpe wijnen. 
7Op deze berg vernietigt hij het waas 
dat alle volken het zicht beneemt, 
de sluier waarmee alle volken omhuld zijn. 
8Voor altijd doet hij de dood teniet. 
God, de HEER, wist de tranen van elk gezicht, 
de smaad van zijn volk neemt hij van de aarde weg 
– de HEER heeft gesproken. 
9Op die dag zal men zeggen: ‘Hij is onze God! 
Hij was onze hoop: hij zou ons redden. 
Hij is de HEER, hij was onze hoop. 
Juich en wees blij: hij heeft ons gered!’ 
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Zingen Gez. 762: 1, 2 en 4 
 

 
 
2 Gezuiverd en belegen is de wijn, 

zo rood als bloed, gerijpt tot heil en zegen; 
op deze berg zal ’t feestelijk toeven zijn, 
hier leidt de Heer ons heen langs alle wegen. 

 
4 Wij treden aan het ontoegankelijk licht, 

wij volkeren, wij heidenen, wij mensen; 
wij zien het leven-zelf in het gezicht, 
God haalt ons thuis van achter alle grenzen. 

 
Nieuwtestamentische lezing Johannes 20: 1 – 18 
 
201Vroeg 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 wegge-
haald. 2Ze liep snel terug naar Si-
mon 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 heb-
ben.’ 3Petrus en de andere leerling 
gingen op weg naar het graf. 4Ze 
liepen beiden snel, maar de an-
dere leerling rende vooruit, snel-
ler dan Petrus, en kwam als eerste 
bij het graf. 5Hij boog zich voor-
over en zag de linnen doeken 
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liggen, maar hij ging niet naar bin-
nen. 6Even later kwam Simon Pe-
trus en hij ging het graf wel in. 
Ook hij zag de linnen doeken, 7en 
hij zag dat de doek die Jezus’ ge-
zicht bedekt had niet bij de andere 
doeken lag, maar apart opgerold 
op een andere plek. 8Toen ging 
ook de andere leerling, die het 
eerst bij het graf gekomen was, het 
graf in. Hij zag het en geloofde. 
9Want ze hadden uit de Schrift 
nog niet begrepen dat hij uit de 
dood moest opstaan. 10De leer-
lingen gingen terug naar huis. 
11Maria stond nog bij het graf en 
huilde. Huilend boog ze zich naar 
het graf, 12en daar zag ze twee en-
gelen in witte kleren zitten, een bij 
het hoofdeind en een bij het voe-
teneind van de plek waar het li-
chaam 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.’ 14Na 
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 weg-
gehaald, vertel me dan waar u 
hem hebt neergelegd, dan kan ik 
hem meenemen.’ 16Jezus zei tegen 
haar: ‘Maria!’ Ze draaide zich om 
en zei: ‘Rabboeni!’ (Dat betekent 
‘meester’.) 17‘Houd me niet vast,’ 
zei Jezus. ‘Ik ben nog niet opgeste-
gen 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.’ 18Maria 
uit Magdala ging naar de leer-
lingen en zei tegen hen: ‘Ik heb de 
Heer gezien!’ En ze vertelde alles 
wat hij tegen haar gezegd had. 
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Zingen Gezang 626: 1, 2, 4 en 8 

 
2 Wie ik ontmoette sprak ik aan, 

de eng'len wenkten bij het graf, 
maar niemand die mij antwoord gaf. 
Waar is Hij dan? 

 
4 ‘Maria!’ zegt Hij, en terstond, 

ik zag Hem niet, maar aan zijn stem, 
dezelfde steeds, herkend' ik Hem, 
toen Hij mij vond. 

 
8 De Heer is waarlijk opgestaan! 

Dat weten wij, dat zingen wij. 
Hij leeft! Hij komt tot u en mij: 
Hij raakt ons aan! 

 
 
Overweging op de Paasochtend 
 
Meditatieve muziek + collecte (Paascollecte Zuid-Afrika; Kerk) 
 

BIDDEN EN GEVEN 
Bloemengroet 
Gebeden 
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ZINGEN EN ZEGEN 
Slotlied Gez. 634 ‘U zij de glorie’  
 

 
 
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! 

 
Zegen 
 
 
Uitleidende muziek 


