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Maandag 29 maart, 19.30 uur
Meditatieve vesper in 's-Heer Abtskerke  Lukas 9:18-22

Dinsdag 30 maart, 19.30 uur
Meditatieve vesper in 's-Heer Abtskerke  Lukas 9:23-27
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Meditatieve vesper in 's-Heer Abtskerke  Lukas 21:29-36
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Dienst in Nisse     Lukas 24:1-12
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Inleiding op de diensten in de 
Stille Week en de drie dagen van Pasen

Op onze weg door de veertig dagen voor Pasen zijn we 
aangekomen bij het laatste stuk van de route: de Stille Week. 

Op maandag-, dinsdag- en woensdagavond bereiden we ons in 
korte vespers voor op wat komen gaat. In de vespers horen we 
korte stukken uit het Lukasevangelie. De teksten komen uit de 
Naardense bijbel.

Daarna volgen de drie geduchte dagen: Witte Donderdag, Goede 
Vrijdag en Stille Zaterdag. In één lange dienst, die zich uitstrekt van 
Witte Donderdag via Goede Vrijdag naar de Paasochtend, volgen 
we het verhaal over de laatste dagen van Jezus. Een dienst die 
uitloopt op het vieren van de opstanding. In deze dienst lezen we het 
passieverhaal volgens Lukas in een vertaling/bewerking van mijn 
hand, die overigens zwaar leunt op de Naardense vertaling.

Lukas leidt ons op weg naar Pasen. Hij neemt ons aan de hand door 
de laatste dagen van het leven van Jezus tot aan de ontdekking 
van het lege graf op Paasochtend. Hij vertelt een verhaal van lang 
geleden. Maar dat verhaal zou niet verteld blijven worden als het 
verhaal niet óók over ons ging. Over ons bestaan, over onze gang 
door het leven. Het verhaal van Jezus is niet alleen een vertelling 
over een mens van tóen, maar het levensverhaal van ons allemaal.

ds. Marga Haas
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Vesper in de Stille Week

maandagavond

Welkom

Lezing: Lukas 9:18-22

Het geschiedt
als Jezus alleen is om te bidden 
dat zijn leerlingen bij hem zijn
en hij hun een vraag stelt en zegt:
Wie zeggen de scharen dat ik ben?
Zij antwoorden en zeggen:
Johannes de Doper;
anderen: Elia;
anderen: Dat een profeet, iemand van de vroegeren,
is opgestaan.
Hij zegt tot hen: En gíj,
wie zegt gíj dat ik ben?
Petrus antwoordt en zegt:
De gezalfde van God!
Bestraffend kondigt hij aan hen af
dit aan niemand te zeggen,
omdat – zegt hij – de mensenzoon
vele dingen zal moeten lijden
en door de oudsten, heiligdomsoversten
en schriftgeleerden verworpen zal worden;
hij zal ter dood gebracht worden
en ten derden dage worden opgewekt!

Stilte  (15 minuten)

Woorden om mee te nemen de stilte in:
En gíj, wie zegt gíj dat ik ben?

Gebed

We gaan naar voren en vormen een kring
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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.

Lied 253

Zegenbede

  We verlaten de kerk in stilte
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Vesper in de Stille Week

dinsdagavond

Welkom

Lezing: Lukas 9:23-27

Tot allen heeft hij gezegd:
Als iemand het wil: achter mij aan komen,
dan moet hij zichzelf verloochenen
en zijn kruis opheffen, –
dagelijks! – en mij volgen;
want wie zijn lijf-en-ziel wil redden
zal haar verliezen;
maar wie zijn lijf-en-ziel zal verliezen
omwille van mij, die zal haar redden;
want wat is een mens ermee gebaat
als hij de hele wereld wint
maar zichzelf verliest
of wordt beschadigd? –
Want wie zich
voor mij en mijn woorden schaamt,
voor hem zal de mensenzoon zich schamen
wanneer hij komt in zijn glorie
en die van de Vader
en van de heilige engelen;
maar ik zeg u: het is waar,
enkelen zijn er onder hen die hier staan
die de dood niet zullen proeven
voordat zij het koningschap van God
hebben gezien!

Stilte  (15 minuten)

Woorden om mee te nemen de stilte in:
Wie zijn leven wil redden zal het verliezen;
wie zijn leven zal verliezen omwille van mij, die zal het redden.

Gebed

We gaan naar voren en vormen een kring

Lied 253    (zie maandag pag. 5)

Zegenbede

  We verlaten de kerk in stilte
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Vesper in de Stille Week

woensdagavond

Welkom

Lezing: Lukas 21:29-36

Hij zegt het hun met een zinnebeeld:
Ziet de vijgenboom aan, en álle bomen:
wanneer ze alweer uitbotten
en ge kijkt ernaar,
dan herkent ge vanzelf
dat de zomer alweer nabij is;
zo moet gij ook
wanneer ge deze dingen ziet geschieden,
herkennen
dat het koningschap van God nabij is! –
Amen, ik zeg u
dat deze generatie niet voorbij zal gaan
voordat dit alles is geschied! –
De hemel en het aardland zullen voorbijgaan
maar mijn woorden
zullen geenszins voorbijgaan;
hoedt u dat uw harten nooit bezwaard raken
door brasserij, dronkenschap
en zorgen over het leven
en die dag plotseling over u heen staat
als een klapnet; want komen zal hij
‘over allen die gezeten zijn
op het aanschijn
van heel het land’ (Jes. 24,17);
maar mijdt de slaap, op elk moment
biddend dat ge sterk moogt zijn
om te ontvluchten aan dit alles
dat op het punt staat te geschieden
en staande te blijven
voor de mensenzoon!

Stilte  (15 minuten)

Woorden om mee te nemen de stilte in:
Herken dat het koningschap van God nabij is!

Gebed

We gaan naar voren en vormen een kring

Lied 253    (zie maandag pag. 5)

Zegenbede

  We verlaten de kerk in stilte
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Orde van dienst voor de viering op Witte Donderdag

Voorbereiding

Orgelspel

Welkom door de ouderling van dienst

Psalm 67:1

Viert u deze dienst thuis mee?
Zet wijn/druivensap en brood klaar
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3. De aarde heeft de vrucht gegeven,
die door de hemel werd verwekt,
en uit haar schoot ontspruit nieuw leven
waar God zijn hand houdt uitgestrekt.
God is ons genegen, / onze God geeft zegen,
Hij die alles geeft,
Hij zal zijn geprezen, / Hem zal alles vrezen
wat op aarde leeft.

Stil gebed

Drempelgebed

V God zij ons genadig en zegent ons!
A Hij doet zijn aangezicht over ons lichten.
V God, leer ons vertrouwen op uw weg.
 Uw weg die niet doodloopt,
 maar ten leven leidt.
A Strek uw hand uit en zegen ons!

Psalm 67:3

Gebed om ontferming
V … roepen wij samen tot U:
A Heer, ontferm U!

Dienst van het Woord en de Tafel

v De Heer zij met u.
a Ook met u zij de Heer.

Lied 556: 1 en 5
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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

8. Ik ben Hij-die-is: God wil Ik u wezen.
Uit de duisternis van de slavernij
maakte Ik u vrij: hebt gij nog te vrezen?

Gebed bij de opening van de Schriften

Inleidende overweging op de lezingen

Exodus 13:3 en 8

Psalm 81:3 en 8
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De Lucaspassie

Het feest van de ongezuurde broden nadert,
net als nu.
Pesach.
Het feest van het Paaslam.
De overpriesters en de schriftgeleerden zoeken
hoe ze Jezus uit de weg kunnen ruimen.
Ze vrezen het behoud van de gemeente.

Dan doet de satan intrede bij Judas Iskariot,
een van de twaalf.
Hij gaat weg
en onderhoudt zich met de overpriesters en tempeloversten
hoe hij hem zal overleveren.
Ze zijn verheugd
en spreken af hem zilvergeld te geven.
Hij stemt toe.
Hij zoekt een passende tijd,
een goede gelegenheid,
het juiste moment om hem aan hen over te leveren
ver van de schare.

Korte stilte

De dag van de ongezuurde broden breekt aan,
de dag waarop het Paaslam wordt geslacht.
Jezus zendt Petrus en Johannes uit:
Trek vooruit
en maak voor ons het Paasmaal gereed,
zodat we kunnen eten.
Zij zeggen:
Waar wilt u dat we het gereedmaken?
Hij zegt: Zie,
als jullie de stad binnenkomen
komt jullie een mens tegemoet
die een aarden waterkruik draagt.
Volg hem het huis in waar hij binnengaat,
en zeg tegen de heer van dat huis:
De leermeester zegt tot u:
Waar is de herberg waar ik het Paasmaal
kan gebruiken met mijn leerlingen?
Deze zal jullie een bovenzaal wijzen,
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een grote,
net ingericht.
Maak het daar gereed.
Ze gaan heen
en vinden alles zoals hij heeft gezegd.
Ze maken het Paasmaal gereed.

De Tafel wordt gereedgemaakt

En wanneer het uur aanbreekt,
gaat hij aanliggen
en de apostelen met hem.
Hij zegt tot hen:
Vol verlangen heb ik ernaar verlangd
dit Paasmaal met jullie te eten
vóór mijn Paaslijden.
Want ik zeg jullie
dat ik het niet meer zal eten
voordat het vervuld wordt
in het koninkrijk van God.
Hij neemt een drinkbeker aan,
spreekt een dankgebed en zegt:
Neemt deze
en deelt hem met elkaar,
want ik zeg jullie
dat ik vanaf nu
niet zal drinken van de vrucht van de wijnstok
totdat het koninkrijk van God komt.
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5. Jezus, uit de dood
opgestaan tot leven,
wees voor ons het brood,
dat wij in U leven
midden in de dood.

6. Wees voor ons de wijn,
dat wij van U drinken.
Wees voor ons de pijn,
dat wij in U zinken,
dat wij in U zijn.

Lied 566: 1, 5 en 6

Hij neemt een brood,
spreekt een dankgebed,
breekt het
en geeft het aan hen, zeggende:
Dit is mijn lichaam
dat voor u gegeven wordt;
doet dit tot mijn gedachtenis.
Evenzo de drinkbeker
na de maaltijd, zeggende:
Deze drinkbeker is het nieuwe verbond
door mijn bloed,
dat voor u vergoten wordt.

Wij delen brood en wijn in stilte
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Zie, met mij aan deze tafel
is de hand van degene die mij overlevert.
Want de mensenzoon trekt vooruit
gelijk bestemd is.
Maar wee die mens
door wie hij wordt overgeleverd!
Zij beginnen te zoeken onder elkaar
wie van hen het wel mag zijn
die dát gaat doen.

Korte stilte

Er ontstaat ook onenigheid onder hen
over wie van hen de grootste denkt te zijn.
Hij zegt tot hen:
De koningen van de volken heersen over hen
en hun gezagsdragers laten zich noemen: weldoeners.
Maar jullie – niet zó.
Nee, laat de grootste onder jullie
als de jongste worden,
en wie aanvoert
als wie dient.
Want wie is groter:
wie aanligt of wie dient?
Níet wie aanligt!
Ik, ik ben in jullie midden
als iemand die dient.
Jullie zijn het die bij mij gebleven zijn
in mijn beproevingen;
en ik verleen jullie koningsmacht
zoals mijn Vader mij dat verleend heeft,
opdat jullie in mijn koninkrijk
zullen eten en drinken aan mijn tafel
en zullen zitten op tronen,
oordelend de twaalf stammen van Israël.

Korte stilte

Simon, Simon, zie,
de satan heeft geëist
jullie te mogen zeven als tarwe.
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Maar ik heb voor je gebeden
dat je geloof niet zal bezwijken;
en als jij eens anderen bekeert,
versterk dan die broeders van je.
Hij zegt tot hem: Heer,
met ú ben ik bereid
vooruit te trekken naar gevangenis en dood!
Hij zegt:
Ik zeg je, Petrus,
de haan zal vandaag niet kraaien
voordat jij driemaal hebt verloochend
dat je van me weet!

Korte stilte

Hij zegt tot hen:
Toen ik jullie uitzond
zonder beurs, reiszak of sandalen,
zijn jullie toen iets tekortgekomen?
Zij zeggen: Niets!
Hij zegt tot hen:
Maar nu moet, wie er een heeft,
een beurs meenemen,
zo ook een reiszak.
En wie er geen heeft,
moet zijn kleed verkopen
en een zwaard aanschaffen.
Want ik zeg jullie
dat wat staat geschreven
in mij in vervulling moet gaan – dit:
Hij werd bij de wettelozen gerekend.   (Jesaja 53:12)
Dat gaat over mij
en het heeft een doel.
Zij zeggen: Heer, zie,
twee zwaarden hier.
Hij zegt tot hen:
Dat is genoeg.

Gebed

Wie wil, kan in stilte blijven zitten.
Wie wil, verlaat de kerk in stilte.
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Orde van dienst voor de viering op Goede Vrijdag

De dienst begint in stilte

Orgelspel

Hij gaat de stad uit
en trekt naar zijn gewoonte vooruit
naar de berg van de olijfbomen.
De leerlingen volgen hem.
Op die plek aangekomen
zegt hij tot hen:
Bid dat je niet in beproeving komt!
Zelf zondert hij zich af
op steenworp afstand.

Op de knieën neergevallen bidt hij:
Vader, als U wilt,
draag deze drinkbeker van mij weg.
Maar niet mijn wil,
maar de uwe geschiede.
Een engel uit de hemel laat zich aan hem zien
en sterkt hem.
Hij wordt doodsbang
en bidt nog dringender;
zijn zweet wordt als dikke druppels bloed.
Ze vallen op de aarde.

Lied 558:5
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Als hij opstaat van zijn gebed
en bij de leerlingen komt,
vindt hij hen slapend van verdriet.
Hij zegt tot hen:
Wat slapen jullie!
Sta op en bid dat je niet in beproeving komt!
Terwijl hij nog spreekt,
zie, een schare.
Hij die Judas genoemd wordt,
een van de twaalf,
gaat voor hen uit.
Hij nadert Jezus om hem te kussen.
Jezus zegt tot hem: Judas,
lever jij de mensenzoon over
met een kus?

Als die om hem heen zien wat het gaat worden,
zeggen ze: Heer,
als we eens slaan met een zwaard?
En zomaar eentje van hen slaat in
op de dienaar van de hogepriester
en hakt hem het oor af.
Jezus zegt:
Laat het hierbij.
Hij raakt het oor aan
en geneest hem.

Jezus zegt tegen de overpriesters,
de bewakers van het heiligdom
en de oudsten,
die op hem afgekomen zijn:
Als tegen een rover zijn jullie uitgetrokken
met zwaarden en stokken!?
Dagelijks was ik bij u in het heiligdom
en u hebt uw handen niet naar me uitgestoken.
Maar dit is uw uur
en de macht van de duisternis!
Ze nemen hem vast
en leiden hem weg.

Korte stilte
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Ze leiden hem naar het huis van de hogepriester.
Petrus volgt hem van verre.
Er is een vuur in het midden van de hof.
Mensen zitten daar bij elkaar.
Petrus gaat midden tussen hen zitten.
Zomaar een slavinnetje ziet hem
bij het schijnsel.
Ze kijkt hem strak aan en zegt:
Ook deze was bij hem!
Hij ontkent het: Vrouw,
ik ken hem niet!

Kort daarna ziet iemand anders hem.
Ook jij bent een van hen!
Man, ik niet!

Ongeveer een uur vergaat.
Zomaar iemand, een ander, verzekert:
Naar waarheid, deze was bij hem,
want hij is ook een Galileeër.
Petrus zegt: Man,
ik weet niet wat je zegt.
En op hetzelfde moment,
hij spreekt nog, kraait er een haan.
De Heer draait zich om en kijkt Petrus aan.
Petrus herinnert zich 
de woorden die de Heer tot hem sprak:
Voordat er een haan kraait vandaag,
zul je me driemaal verloochenen.
Hij gaat naar buiten
en buiten huilt hij bittere tranen.

Muziek

De mannen houden Jezus vast,
spelen een spelletje met hem,
slaan hem,
gaan om hem heen staan en ondervragen hem.
Hé, profeteer jij eens!
Wie is het die jou nú gaat bespotten?
Zo blijven ze hem toewerpen
bespottingen, laster en hoon.
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Korte stilte

Het wordt dag.
Ze verzamelen zich:
de oudsten van de gemeente,
overpriesters en schriftgeleerden.
Ze leiden hem voor het Sanhedrin,
hun hoogste gerecht.
Ze zeggen:
Als jij de Christus bent, de gezalfde,
zeg het ons.
Hij zegt:
Als ik het u zeg, gelooft u het niet.
Als ik iets vraag, antwoordt u niet.
Maar van nu af zit de mensenzoon
aan de rechterhand van de kracht van God.
Allen zeggen:
Dus jij bent de Zoon van God?
Hij zegt:
Júllie zeggen dat ik het ben.
Zij zeggen:
Waarom hebben we nog een getuige nodig?
We horen het uit zijn eigen mond!

Korte stilte

Ze staan op, heel de menigte,
en leiden hem naar Pilatus.
Ze beginnen hem te beschuldigen en zeggen:
Déze hebben we gevonden.
Hij maakt ons volk afvallig,
verhindert dat men de keizer belasting betaalt
en zegt over zichzelf dat hij de Christus is,
de gezalfde,
een koning!
Pilatus vraagt hem:
Ben jij de koning van de Judeeërs?
Hij antwoordt hem:
U zegt het.
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Lied 558:7

Pilatus zegt tegen de overpriesters en de schare:
Ik vind geen enkele schuld in deze mens!
Maar ze dringen aan en zeggen met klem:
Hij ruit de gemeente op
met zijn onderricht in heel Judea –
begonnen in Galilea en nu tot hier gekomen!
Pilatus hoort het
en vraagt of de man een Galileeër is.
Als hij verneemt dat hij uit het machtsgebied van Herodes is,
stuurt hij hem naar Herodes,
die in die dagen ook in Jeruzalem is.

Korte stilte

Als Herodes Jezus ziet
is hij zeer verheugd!
Hij had al over hem gehoord
en wilde hem zien,
in de hoop dat hij een of ander teken zou doen.
Hij ondervraagt hem,
en ondervraagt hem,
en ondervraagt hem.
Hij antwoordt niets.
De overpriesters en schriftgeleerden beschuldigen hem weer,
heftiger nog.
Herodes vernedert hem
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samen met zijn soldaten.
Hij bespot hem,
gooit hem een glanzend wit kleed om
en stuurt hem zo terug naar Pilatus.

Op die dag worden Herodes en Pilatus vrienden.
Daarvóór heerste vijandschap tussen hen.

Lied 558:6

Pilatus roept allen bijeen:
de overpriesters, de oversten
en de gemeente.
Hij zegt:
Jullie hebben deze man naar mij gebracht
als iemand die de gemeente afvallig maakt.
Zie, ik heb hem ondervraagd in uw aanwezigheid.
Ik heb in deze mens geen enkele schuld gevonden
aan alles waarvan u hem beschuldigt.
Herodes ook niet,
want die heeft hem naar ons teruggestuurd.
Zie, niets wat de dood verdient
is door hem gedaan!
Ik tuchtig hem
en laat hem vrij.
– Hij had de verplichting
op elk feest er een vrij te laten. –
Maar het hele volk krijst als uit één mond:
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Weg met hem!
Barabbas vrij!
Die was in de gevangenis gegooid
vanwege een of andere opstand in de stad
en vanwege een moord.
Pilatus verheft zijn stem,
probeert er bovenuit te komen:
Ik wil Jézus vrijlaten!
Maar het volk roept nog harder
en overstemt hem:
Kruisigen!
Kruisigen!
Voor de derde keer zegt hij:
Maar wat voor kwaad heeft hij gedaan?
Ik vind geen enkele schuld in hem –
niets waar de dood op staat!
Ik tuchtig hem en laat hem vrij!
Maar het volk blijft erbij.
Ze schreeuwen en krijsen
en eisen met luide stem
dat hij gekruisigd moet worden.
Hun stemmen nemen de overhand.
Pilatus besluit:
Hun eis geschiede.
Hij laat vrij die ene die voor opstand en moord
in de gevangenis was gegooid,
zoals ze eisen.
En Jezus levert hij over aan hun wil.

Korte stilte

Als ze hem wegleiden,
grijpen ze ene Simon van Cyrene
– hij komt net van het land –
en leggen hem het kruis op
om dat te dragen achter Jezus aan.
Hem volgt een grote schare uit de gemeente,
vrouwen, die zich rouwend op de borst slaan
en hem beklagen.
Jezus keert zich naar hen om en zegt:
Dochters van Jeruzalem,
huil niet over mij.
Huil liever over jezelf
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en over je kinderen.
Want zie,
dagen zullen komen dat men zal zegen:
Zalig de onvruchtbaren
en de schoot die niet heeft gebaard
en de borst die nooit heeft gevoed!
Dan zal men zeggen tot de bergen:   (Hosea 10:8)
Val op ons!
En tot de heuvels:
Bedek ons!
Want als ze dit doen met het groene hout,
wat zal er dan wel niet gebeuren met het dorre?

Korte stilte

Ze leiden twee anderen weg,
misdadigers, kwaaddoeners,
om met hem terechtgesteld te worden.
Ze komen bij de plaats die ‘Schedel’ genoemd wordt.
Daar kruisigen ze hem
– en de twee misdadigers,
de ene rechts,
de andere links.
Jezus zegt:
Vader, vergeef hen,
want ze weten niet wat ze doen.

Korte stilte

Ze werpen het lot over zijn kleren   (Psalm 22:19)
om ze te verdelen.
De gemeente staat erbij en kijkt ernaar.
De oversten gniffelen en zeggen:
Anderen heeft hij gered –
als hij de Christus is,
de gezalfde Gods,
de uitverkorene –
laat hem dan nu zichzelf redden!
Ook de soldaten bespotten hem
en spelen een spelletje met hem.
Ze komen bij hem staan
en bieden hem edik aan,
een zure drank,
een dorstlesser.
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Ze zeggen:
Als jij de koning van de Joden bent,
red dan jezelf!
– Er hangt een opschrift boven hem:
Dit is de koning der Joden. –

Lied 558:8

Een van de andere gehangenen,
een van de misdadigers,
beschimpt hem:
Ben jij niet de Christus, de gezalfde?
Red jezelf dan – en ons erbij!
De ander vermaant hem:
Vrees jij God niet,
nu je in dit oordeel bent?
Voor óns is dit terecht;
wij krijgen wat we verdienen voor onze praktijken.
Híj hier heeft niets bijzonders gedaan!
Hij zegt: Jezus,
gedenk mij
wanneer je in je koninkrijk aankomt.
Hij zegt:
Voorwaar, ik zeg je,
vandaag nog zul je met mij in het paradijs zijn.

Korte stilte
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Het is ongeveer het zesde uur.
Duisternis valt over de hele aarde,
tot aan het negende uur,
omdat de zon verzaakt.
Het voorhangsel van de tempel scheurt middendoor.

Jezus verheft zijn stem.
Luid roept hij: Vader,     (Psalm 31:6)
in uw handen beveel ik mijn geest!
Dan geeft hij de geest.

De kaars wordt gedoofd

Stilte

Een hoofdman over honderd ziet het.
Hij looft God en zegt:
Werkelijk, deze mens
was een rechtvaardige.

De hele menigte die was samengestroomd
voor dit schouwspel –
allen zien wat er gebeurt.
Zij slaan zich op de borst
en keren om.
Al zijn bekenden stonden van verre.   (Psalm 38:12)
Ook de vrouwen die hem volgen vanaf Galilea
zien dit alles.

Korte stilte

En zie,
een man, genaamd Jozef,
een raadsheer,
een goed en rechtvaardig man,
– hij had niet ingestemd met het besluit
noch met het handelen –
afkomstig uit Arimatea,
een stad van de Judeeërs,
een man die het koninkrijk Gods verwacht,
híj dus,
hij komt bij Pilatus
en vraagt om het lichaam van Jezus.
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Hij haalt het omlaag,
wikkelt het in linnen
en legt het in een rotsgraf.
Het graf is maagdelijk;
er heeft nog nooit iemand in gelegen.

Korte stilte

Het is de dag van de voorbereiding.
Het sabbatslicht gaat schijnen;
de sabbat breekt aan.
De vrouwen volgen hem,
de vrouwen die met hem zijn meegekomen uit Galilea.
Ze aanschouwen het graf
en hoe zijn lichaam wordt neergelegd.
Ze keren om
en bereiden geurige kruiden
en mirre.

Op de zevende dag,
de sabbat,
houden ze rust
naar het gebod.

Gebed

Wie wil, kan in stilte blijven zitten.
Wie wil, verlaat de kerk in stilte.
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3. Licht, aan liefde aangestoken,
licht, dat door het donker brandt,
licht, jij lieve lentebode,
zet de nacht in vuur en vlam!

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

Orde van dienst voor de viering op Paasmorgen

m.m.v. Harm Haverkamp, harp

Muziek

De Paaskaarsen worden binnengebracht, terwijl driemaal geroepen 
wordt:

V. Licht van Christus!
A. Wij danken God!

Dankgebed voor het Licht

lied 600: 1, 3 en 4

V. Onze hulp is de Naam van de Heer
A. die hemel en aarde gemaakt heeft.
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2. Christus onze Heer
is voor ons gestorven
en Hij daalde neer
in het doodsgebied,
deed de dood te niet
in de nieuwe morgen.

5. Pasen is de dag,
dat de dove lippen
van het stomme graf
Hem, het woord van God,
uit de zwarte dood
in het leven riepen.

Kyriëgebed
V. … roepen wij samen tot U:
A. Heer, ontferm U!

Gloria: Lied 645: 1, 2 en 5

Gebed voor de lezing

Eerste Schriftlezing: Jesaja 25:6-8a

Lied 762: 1, 2 en 3
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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.

3. Op deze berg neemt Hij de sluier weg
waar alle volkeren mee zijn omwonden;
de duisternis zal worden afgelegd,
geheimen opgeklaard, boeien ontbonden.

Tweede Schriftlezing: Lukas 24:1-12

Op de eerste van de zeven dagen,
zeer vroeg in de morgen,
komen ze bij het graf,
de vrouwen die met hem zijn meegekomen uit Galilea.
Ze dragen de geurige kruiden die ze hebben bereid.
Ze vinden de steen
weggewenteld van het graf.
Als ze er binnengaan
vinden ze niet
het lichaam van Jezus, hun Heer.
En het geschiedt:
ze zijn radeloos.
Ze zien geen uitweg uit dit alles.
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Lied 924:1

En ín hun uitzichtloosheid – zie,
twee mannen staan bij hen
in blinkend kleed.
Bevangen door vrees
neigen de vrouwen hun gezicht ter aarde.
De mannen zeggen tot hen:
Wat zoeken jullie de levende bij de doden?
Hij is niet hier.
Nee, hij is opgewekt.
Gedenk hoe hij tot jullie heeft gesproken
toen hij nog in Galilea was,
zeggende van de mensenzoon
dat hij overgeleverd moest worden
in de handen van dwalende mensen,
en gekruisigd moest worden
en ten derden dage opstaan.
Ze worden zijn woorden indachtig.
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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.

Ze keren om,
weg van het graf
en verkondigen dit alles
aan de elf en alle overigen.
Dit zijn Maria van Magdala,
Johanna en Maria van Jakobus.
De overige vrouwen die met hen zijn
zeggen hetzelfde tegen de apostelen.
Deze woorden schijnen hen gezwets toe
en ze geloven de vrouwen niet.

Petrus staat op
en holt naar het graf.
Hij bukt zich
en ziet alleen de lijkwindselen liggen.
Hij komt bij hen terug
vol verwondering over wat er is geschied.

Lied 625
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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!

Overweging

Muziek

Mededelingen

Collecte bijzonderheden

Gebeden

Lied 634

Zegen

Muziek
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Paaskleur.Paaskleur.
De kleur geel is een kleurDe kleur geel is een kleur

die prachtig bij Pasen past.die prachtig bij Pasen past.
Geel van narcissen en violen.Geel van narcissen en violen.

Vrolijk en blij.Vrolijk en blij.
Maar Pasen is ook blauwMaar Pasen is ook blauw

van een stralende lentehemel.van een stralende lentehemel.
Is groen van nieuw leven,Is groen van nieuw leven,

van jonge blaadjes aan de bomen.van jonge blaadjes aan de bomen.
Pasen is rood en oranje en paars van tulpen,Pasen is rood en oranje en paars van tulpen,

van echte lente bloemen.van echte lente bloemen.
Er zijn zoveel verschillende kleuren.Er zijn zoveel verschillende kleuren.

Er zijn zoveel verschillende mensen,Er zijn zoveel verschillende mensen,
mensen waar het Pasen voor werd.mensen waar het Pasen voor werd.

Voor elk mens kwam Jezus,Voor elk mens kwam Jezus,
niet alleen voor mij,niet alleen voor mij,

dus niet alleen geel of rood.dus niet alleen geel of rood.
Pasen is voor alle mensen van elke kleur of ras. Pasen is voor alle mensen van elke kleur of ras. 

Pasen staat voor de kracht van God,Pasen staat voor de kracht van God,
voor opstanding uit de dood van Jezus.voor opstanding uit de dood van Jezus.

Pasen is een groei en bloeiPasen is een groei en bloei
en kleur explosie in de lente,en kleur explosie in de lente,

door God zo bedacht.door God zo bedacht.

Leni.Leni.


