Welkom bij de vieringen in de Stille Week 2022, Het Triduüm,
vanuit de Grote of Martinikerk Doesburg

Witte Donderdag

De Voetwassing

Bij de symbolische bloemschikking. Thema: Van U is de toekomst
De basis van de symbolische schikking:
Twee vazen waarbij vanuit de grote vaas klimop buigt over de kleinere: Ik (Jezus) ben er voor jou.
In de kleine vaas een veelkleurig boeketje, onze veelkleurige gemeente en de veelkleurige
mensheid. Er achter een plaat met daarop de kleur behorend bij de zondag uit deze Lijdenstijd:
paars, roze of wit (Pasen). De lezingen zijn deze 40 dagen uit Lucas.
Met Lucas lopen we, vanaf de 1ste zondag tot de 6de zondag van de 40 dagen voor Pasen, de
toekomst tegemoet. Een nieuwe toekomst, die zich opent met Pasen.
Elke zondag is er een korte tekst of meditatie die de lezing van de zondag en schikking, met de
daarbij behorende symbolen verbindt.
Witte donderdag: De voetwassing.
Witte Donderdag, een moment dat ons er weer aan herinnert nederig en dienstbaar de weg achter
de Heer te gaan. Elkaar dienen, ook dat is leven met het oog op de toekomst.
Jezus doet het ons voor. (voetwassing)
Bij de basisschikking staat een schaal water en witte handdoekjes.
Omdat we het avondmaal vieren liggen er ook matzes en druiven.
Paus Franciscus waste in 2019 de voeten van twaalf gevangen in de buurt van Rome. ‘Zorg dat je
broeders bent, niet in ambitie maar in dienstbaarheid’, gaf hij deze mannen mee. Met zijn krachtig
voorbeeld diende hij de kerk om diezelfde houding aan te nemen.

Om te beginnen
Orgelspel
Welkom - door de dienstdoende ouderling
De kaarsen op de tafel worden aangestoken
Beginlied: 556 : cantorij 1 en 3. gemeente 2 en 4
cant.

1 Alles wat over ons geschreven is
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,
alle geboden worden thans voldragen
alle beproeving van de wildernis.

gem. 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
cant.

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.

gem. 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

Bemoediging en Drempelgebed - door de dienstdoende ouderling
in beurtspraak met de gemeente
o.
gem.
o.
gem.

Onze hulp is in de Naam van de Barmhartige

o.

God, Vader van Jezus
Wij gaan op weg naar Pasen
En volgen op afstand Jezus, Uw Zoon
We gedenken zijn weg
Zijn trouw tot in de dood
We mogen getuige zijn
van het geheim van Uw liefde,
van Zijn liefde voor onze wereld, voor ons.

DIE HEMEL EN AARDE AAN HET LICHT HEEFT GEBRACHT

Die ons voor altijd trouw blijft
EN NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN

gem. KOM ONS TEGEMOET GOD
EN NEEM ONS BIJ DE HAND
GA MET ONS OP WEG
OOK ALS WE NIET WETEN WAAR WE KIJKEN MOETEN
ALS HOREN EN ZIEN ONS VERGAAT
OOG IN OOG MET DE LIEFDE

Cantorij zingt als psalm van Witte Donderdag psalm 116 : Engelse chant
De Heer heb ik lief, Hem wil ik beminnen,
want Hij hoorde mij roepen om hulp.
Hij luisterde naar mij toen ik smeekte;
toen ik bad om erbarmen leende Hij mij het oor.
Toen doodsangst mij benauwde,
toen ik bang was voor lijden en pijn,
toen riep ik de Naam van de Heer:
red mij, Heer, en spaar mijn leven.
En de Heer luisterde vol erbarmen;
vol medelijden hoorde Hij mij aan.
De Heer behoedt de hulpelozen,
de zwakke geeft Hij genade.
Zo komt mijn ziel tot rust, mijn hart tot bedaren;
nu ik weet dat de Heer voor mij zal zorgen.
Mijn doodsangst neemt Hij van mij weg,
Hij veegt mijn tranen af, rolt weg de steen des aanstoots.
Hij laat mij wandelen voor Zijn aanschijn,
ik mag wonen in het land der levenden.
Ik blijf dus vertrouwen, al voel ik mij hulpeloos,
Ook al denk ik: niemand is betrouwbaar.

De Bijbel in het midden
Groet:
voorganger
allen:

De Heer zal bij u zijn
DE HEER ZAL U BEWAREN

Gebed
Eerste Lezing: Exodus 12:15-20
Psalm 81 : 1 t/m 5
1 Jubelt God ter eer, Hij is onze sterkte!
Juicht voor Isrels Heer, stem en tegenstem
springen op voor Hem die ons heil bewerkte.
2 Laat de harpen slaan, klinken de trompetten.
Vier bij volle maan met muziek en mond
een hernieuwd verbond volgens oude wetten.
3 Dit is ingezet als een eeuwig teken
Jozef tot een wet, toen des Heren hand
aan Egypteland machtig is gebleken.
4 God heeft ons gezegd nooit gehoorde dingen.
Heilig is 't en recht nu en t' allen tijd
Hem die ons bevrijdt vrolijk toe te zingen.
5 Onder lasten zwaar waart gij haast bezweken.
Groot was het gevaar- Ik vergat u niet,
in het doodsgebied gaf Ik taal en teken.
Tweede Lezing: Johannes 13: 1-15
Lied: 569 : cantorij 1 en 3; gemeente 2 en 4.
cant.

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.

gem. 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.
cant.

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.

gem. 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.

Uitleg en Verkondiging
Meditatief orgelspel

Lied 998

2 Je vroeg hen: doe als Ik en ga naar buiten,
en blijf elkaar met dit gebaar verrassen
in plaats van je in kerken op te sluiten.
Je moet steeds anderen de voeten wassen.
3 Het stof van al de wegen van ons leven,
kom, was het van de stukgelopen voeten.
Kom, geef dat onze handen hen genezen
die ver van huis geen goede vriend ontmoeten.
4 Het helder water stromend uit jouw bronnen
wast onze voeten, zuivert onze wonden
Als boden van jouw vrede, hier begonnen,
zo worden wij de wereld in gezonden.

Het delen
Dankgebed /Voorbeden/Stil gebed. Telkens bekrachtigd door acclamatie 368 d

Oecumenisch Onze Vader
Onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Mededelingen - door dienstdoende ouderling

Rond de tafel
Inzameling van de gaven
Tafelgebed : Die naar menselijke gewoonte
cantorij
Die naar menselijke gewoonte
met een eigen naam genoemd werd
toen hij in een ver verleden
werd geboren, ver van hier
die genoemd werd: Jesjoe, Jezus
zoon van Jozef, zoon van David
zoon van Jesse, zoon van Juda
zoon van Jakob, zoon van Abram
zoon van Adam, zoon van mensen
die ook zoon van God genoemd wordt,
heiland, visioen van vrede
licht der wereld, weg ten leven
levend brood en ware wijnstok
die, geliefd en onbegrepen,
werd bewaard in taal en teken
als een eeuwenoud geheim
als een wachtwoord doorgegeven
als een vreemd vertrouwd verhaal
die een naam in mijn geheugen
die de stem van mijn geweten
allen

cantorij
door een vriend verraden,
die, getergd tot op het kruis,
voor zijn vijand heeft gebeden,
die, van God en mens verlaten,
is gestorven als een slaaf

allen:

cantorij

als de mens die naast je is.

Vredegroet
Tafelzegen
Delen van Brood en wijn
Dankgebed
We lezen Johannes 18: 1: 11

We zingen Lied 559: cantorij 1 en 3 gemeente 2 en 4

gem. 2 Gij die al onze schuld in uw vergeving draagt,
wees onze vrede, o Jezus, voor eeuwig.
cant.

3 Gij die met levensbrood door tijd en ruimte gaat,
geef alle dagen, o Christus, dit brood ons.

gem. 4 Gij die ver voor ons uit in deze wereld zijt,
zend ons met vrede en brood, Heer, tot de mensen.

Avondgebed van Maarten Luther gesproken door Voorganger en gemeente
vg.

Heer, blijf bij ons,
want het is avond en de nacht zal komen.

gem. BLIJF BIJ ONS EN BIJ HEEL UW KERK
AAN DE AVOND VAN DE DAG,
AAN DE AVOND VAN HET LEVEN,
AAN DE AVOND VAN DE WERELD.

vg.

Blijf bij ons
met uw genade en goedheid,
met uw troost en zegen,
met uw woord en sacrament.

gem. 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.

vg.

Blijf bij ons
in leven en in sterven,
in tijd en eeuwigheid.
Amen.

Slotlied: Blijf bij mij en waak hier met mij Taizé

Uitzending en zegen

Met het lied: Blijf bij mij en waak hier met Mij op de lippen verlaten we de kerk.

Taakdragers in deze viering …
Voorganger ds. Bram Grandia; Ouderling van dienst Jannie Boesveld; Diakenen Marjolein Somsen en Klaas
Muller; Lector Pollyan van Swigchem; Cantor, Reinoud G. Egberts; organist, Wilbert Berendsen; Cantorij van
de Martinikerk; Beeld en geluid Daniël Snieder; Koster Piet Klooster.

Goede Vrijdag 15 april 2022

Bij de symbolische bloemschikking. Thema: Van U is de toekomst
De basis van de symbolische schikking:
Twee vazen waarbij vanuit de grote vaas klimop buigt over de kleinere: Ik (Jezus) ben er voor jou.
In de kleine vaas een veelkleurig boeketje, onze veelkleurige gemeente en de veelkleurige
mensheid. Er achter een plaat met daarop de kleur behorend bij de zondag uit deze Lijdenstijd:
paars, roze of wit (Pasen). De lezingen zijn deze 40 dagen uit Lucas.
Met Lucas lopen we, vanaf de 1ste zondag tot de 6de zondag van de 40 dagen voor Pasen, de
toekomst tegemoet. Een nieuwe toekomst, die zich opent met Pasen.
Elke zondag is er een korte tekst of meditatie die de lezing van de zondag en schikking, met de
daarbij behorende symbolen verbindt.
Goede Vrijdag: De kruisiging.
De liturgische kleur is paars.
Bijzonder aan dit gedeelte is dat er een aantal keren
wordt gesproken over dat het zo ‘zou gebeuren’ en dat
Jezus zich ten volle bewust is van wat er gaat komen.
De beker die de Vader hem heeft gegeven, die kan
en wil Jezus niet aan zich voorbij laten gaan.
Aan de basisschikking hebben wij 5 rode anemonen toegevoegd, ten teken van de 5 wonden.
Vandaag wordt het stil.
Woorden stokken.
Duisternis valt in.
Vandaag wordt het stil.

We komen in stilte bij elkaar
We zingen : Blijf bij mij en waak hier met mij

Enkele verzen uit het gebed van Jezus in Johannes 17
We zingen lied 561: 1 en 3 door de cantorij / 2, 4 en 5 door de gemeente.
cant.

O Liefde die verborgen zijt
in diepe stilt' en eeuwigheid,
erbarm U over ons bestaan,
het wordt verraden en verdaan.

gem. 2 Hoe achtloos in ons midden wordt
het kostbaar mensenbloed gestort
en in het onbarmhartig licht
het kruis des Heren opgericht.
cant.

3 De minsten van de mensen zijn
daar uitgestrekt in angst en pijn.
Tot aan het eind der wereld lijdt
Christus in hun verlatenheid.

gem. 4 O Liefde uit de eeuwigheid
die met ons mens geworden zijt,
wij bidden, laat ons niet alleen
in al het duister om ons heen,
gem. 5 Opdat ook wij o Heer U niet
verlaten in uw diep verdriet
maar bij U zijn in al de pijn
waarmee de mensen, mensen zijn.

Gebed voor de Goede Vrijdag
De voorganger leest Psalm 22 uit ‘150 psalmen vrij ‘van Huub Oosterhuis

De cantorij zingt Psalm 22 a God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten

voorzang
allen
voorzang
allen
voorzang
allen
voorzang
allen
voorzang
allen
voorzang
allen

1 Mijn God, roep ik overdag, en Gij zwijgt,
ik roep het ’s nachts, en Gij laat mij maar roepen
refrein
2 Onze vaderen hadden vertrouwen in U,
vertrouwen en Gij zijt hun redding geweest.
refrein
3 Zij riepen om U en Gij waart hun uitkomst,
en nooit hebt Gij dat vertrouwen beschaamd.
refrein
4 Ik ben geen mens meer, ik ben een worm,
gehoond door de mensen, veracht door de buurt.
refrein
5 Ik ben bespottelijk in aller ogen,
iedereen lacht me hoofdschuddend uit:
refrein
6 Hij zocht het bij God, laat die hem dan redden,
laat God hem bevrijden, die houdt toch van hem.’
refrein

Het passieverhaal naar Johannes met meerdere lectoren
JOHANNES 18: 20 – 27
vert.

De afdeling soldaten, de commandant en de dienaren van de joodse leiders namen Jezus
gevangen en boeiden Hem. Zij brachten Hem eerst bij Annas. Hij was de schoonvader van
Kajafas, die in dat jaar hogepriester was. Kajafas was het die de joodse leiders de raad had
gegeven dat het goed zou zijn dat één mens in plaats van het hele volk zou sterven. Simon
Petrus en een van de andere leerlingen gingen achter Jezus aan. Die leerling was een
bekende van de hogepriester en hij ging evenals Jezus de woning van de hogepriester
binnen, maar Petrus bleef buiten de deur staan. De andere leerling, die de hogepriester
kende, ging weer naar buiten en sprak met de dienares die bij de deur stond en hij zorgde
ervoor dat Petrus binnen kon komen. Het meisje dat bij de deur dienst deed zei tot Petrus:

L.1

"Jij bent toch ook één van de leerlingen van die man?"

vert.

Hij zei:

L.2

"Welnee".

vert.

De knechten en de bedienden stonden daar, ze hadden een kolenvuur aangelegd omdat
het koud was en zij waren zich aan het warmen. Ook Petrus stond zich bij hen te warmen.
De hogepriester ondervroeg Jezus over zijn leerlingen en zijn onderricht.
Jezus antwoordde hem:

L.3

"Ik heb in het openbaar tot de mensen gesproken. Ik heb altijd onderricht gegeven in een
synagoge of in de tempel waar alle joden bijeenkomen en Ik heb niet in het geheim
gesproken. Waarom ondervraagt u mij? Vraagt u het aan hen die gehoord hebben wat Ik
gezegd heb. Die weten wel wat Ik gezegd heb".

vert.

Toen Hij dat gezegd had, gaf een van de dienaren die bij Hem stonden Jezus een klap in
het gezicht en hij zei:

L.1

"Geeft u op zo'n manier antwoord aan de hogepriester?"

vert.

Jezus antwoordde:

L.3

"Als Ik op een onbehoorlijke manier gesproken heb, toon Mij dan aan wat verkeerd was.
Maar als Ik het op de juiste wijze doe, waarom slaat u mij dan?"

vert.

Annas zond Hem geboeid naar Kajafas, de hogepriester. Simon Petrus stond zich nog altijd
te warmen. Men zei tot hem:

L.1

"Jij bent toch ook één van zijn leerlingen?"

vert.

Hij ontkende het en zei:

L.2

"Welnee".

vert.

Een van de dienaren van de hogepriester, een familielid van degene wiens oor Petrus had
afgeslagen, zei:

L.1
vert.

"Heb ik jou niet bij Hem in die boomgaard gezien?"
Opnieuw ontkende Petrus en toen ineens kraaide er een haan ...

Statie 1 : Ik ken hem niet
We zingen lied 944: Gemeente vers 1, 2 en 4. Cantorij vers 3.
gem. 1 O Heer, verberg u niet voor mij, wanneer ik mij verberg voor U.
Gij weet het, ik ben bang voor U, ontwijk U en verlang naar U.
O ga niet aan mijn hart voorbij.
gem. 2 En wees niet toornig over mij, wanneer ik U geen liefde bied.
Ik noem U, maar ik ken U niet, ik buig mij, maar ik ben het niet
en mijn gebed is tegen mij.
cant.

3 Spreek zelf in mij het rechte woord. Zo vaak ik woorden voor U vond,
heb ik mij in mijn woord vermomd. Nu wacht ik tot Gij zelve komt
en spreekt, zodat uw knecht het hoort.

gem. 4 Heer, roep mij als een dwalend schaap, dat U niet zoekt en U niet vindt.
Geef mij, als een die Gij bemint, geef, dat ik als uw eigen kind
Uw stem mag horen in mijn slaap.

JOHANNES 18: 28 – 19:3
vert.

Toen brachten ze Jezus van Kajafas naar het paleis van de stadhouder. Het was vroeg in
de morgen. En zij gingen zelf niet naar binnen opdat ze niet onrein zouden worden, maar
de Paasmaaltijd zouden kunnen vieren. Pilatus ging naar buiten en zei:

L.2

"Welke aanklacht dient u tegen deze man in?"

vert.

Zij antwoordden hem:

gem. ALS HIJ GEEN VERKEERDE DINGEN DEED ZOUDEN WE HEM NIET AAN U OVERLEVEREN.
vert.

Pilatus zei tot hen:

L.2

"Neemt u Hem dan en veroordeelt Hem dan volgens uw wet".

vert.

De joden zeiden tot hem:

gem. HET IS NIET TOEGESTAAN IEMAND TER DOOD TE BRENGEN.
vert.

En zo is het woord van Jezus uitgekomen, dat Hij gezegd had om aan te duiden hoe Hij
zou sterven. Pilatus dan ging weer naar binnen in zijn paleis, liet Jezus roepen en zei tot
Hem:

L.2

"Bent U de koning van de joden?"

vert.

Jezus antwoordde:

L.3

"Zegt u dit zelf of hebben anderen u over mij gesproken?"

vert.

Pilatus antwoordde:

L.2

"Ik ben toch zeker geen jood? Uw volk en de overpriesters hebben U aan mij overgeleverd.
Wat hebt U misdaan?"

vert.

Jezus antwoordde:

L.3

"Mijn rijk komt niet uit deze wereld voort. Als mijn rijk wel uit deze wereld voortkwam, zouden mijn dienaren gevochten hebben om mij niet in handen van de joden te laten vallen.
Neen, mijn rijk komt hier echt niet vandaan".

vert.

Pilatus zei tot Hem:

L.2

"U bent dus toch een koning?"

vert.

Jezus antwoordde:

L.3

"Dat Ik een koning ben zegt u. Maar wat Mij betreft, daartoe ben Ik geboren en daartoe ben
Ik tot de mensen gegaan: om te verklaren wat waarheid is. Iedereen die uit waarheid voortkomt, luistert naar mijn stem".

vert.

Pilatus zei:

L.2

"Wat is waarheid?"

vert.

Toen hij dit gezegd had, ging hij naar buiten naar de joodse leiders en zei tot hen:

L.2

"Wat mij betreft, ik zie geen enkele schuld in hem. Maar bij u bestaat de gewoonte dat ik
iemand amnestie verleen ter gelegenheid van het paasfeest. Wilt u dat ik de koning van de
joden amnestie verleen?"

vert.

Toen schreeuwden ze terug:

gem. HEM NIET, MAAR BARABBAS!
vert.

Barabbas was een bandiet.

vert.

Toen liet Pilatus Jezus arresteren en geselen. En de soldaten vlochten een krans van
stekels en zetten die op zijn hoofd en ze legden Hem een purperen doek om de schouders,
en zij kwamen op Hem toe en zeiden:

gem. DAG, KONING VAN DE JODEN.
vert.

En zij sloegen Hem in het gezicht.

Statie 2 : Wat is waarheid?
Orgelspel
JOHANNES 19: 4-16
vert.

Pilatus ging weer naar buiten en zei tot hen:

L.2

"Ziet eens hier, ik laat Hem naar buiten brengen, naar u toe, opdat het u duidelijk zal zijn
dat ik Hem volkomen onschuldig vind".

vert.

Toen kwam Jezus naar buiten. Hij droeg de kroon met stekels en de purperen lap. En
Pilatus zei tot hen:

L.2

"Zie de mens".

vert.

Toen de opperpriesters en de dienaren Hem zagen, schreeuwden zij:

gem. KRUISIGEN! KRUISIGEN!
vert.

Pilatus zei:

L.2

"Arresteert en kruisigt Hem dan zelf. Wat mij betreft, ik vind Hem onschuldig".

vert.

De joden antwoordden hem:

L.1

"Wij hebben een wet en volgens die wet moet Hij sterven, want Hij heeft zich uitgegeven
voor een zoon van God".

vert.

Toen Pilatus dit woord hoorde, steeg zijn angst.
En hij ging het paleis binnen en zei tot Jezus:

L.2

“Waar komt U vandaan?"

vert.

Jezus antwoordde echter niet. Pilatus zei:

L.2

"Spreekt U niet tegen mij? Weet U dan niet dat ik bevoegd ben om U los te laten en ook
bevoegd om U te laten kruisigen?"

vert.

Jezus antwoordde:

L.3

"U zou geen enkele bevoegdheid ten opzichte van Mij hebben als u die niet van hogerhand
gegeven zou zijn. Daarom heeft hij die Mij aan u heeft overgeleverd groter schuld".

vert.

Hierop wilde Pilatus Hem loslaten. Maar de joden schreeuwden:

L.1

Als u Hem loslaat, verdient u de titel "vriend van de keizer" niet. Iedereen die zichzelf voor koning
uitgeeft, verzet zich tegen de keizer".

vert.

Toen Pilatus die woorden hoorde liet hij Jezus naar buiten brengen en nam plaats op de
verhoogde zetel op de plek die "Plaveisel" genoemd wordt, in Aramees Gabbatá.
Het was vrijdag voor Pasen, ongeveer twaalf uur. En hij zei tot de joden:

L.2

"Daar is uw koning".

vert.

Maar zij schreeuwden:

gem. WEG MET HEM! WEG MET HEM! KRUISIG HEM!
vert.

Pilatus zei tot hen:

L.2

"Moet ik dan uw koning kruisigen?"

vert.

De opperpriesters antwoordden:

gem. WIJ HEBBEN GEEN KONING, ALLEEN DE KEIZER.
vert.

Toen leverde hij Hem aan hen over opdat Hij gekruisigd zou worden. Zij namen Jezus mee.

Statie 3 : Weg met hem
Orgelspel
JOHANNES 19: 17-27
vert.

Hij droeg zijn eigen `kruisbalk’ en ging naar de zogeheten "plaats van de schedel", die in
het Aramees Golgotha heet, en daar kruisigden zij Hem en samen met Hem twee anderen,
aan weerszijden van Jezus. Pilatus liet een opschrift schrijven en dat aan het kruis bevestigen. Er stond op: Jezus uit Nazareth, de koning van de joden. Vele joden lazen dit
opschrift, want de plaats waar Jezus gekruisigd was, was dichtbij de stad en het stond er in
het Aramees, het Latijn en het Grieks. De overpriesters van de joden zeiden tot Pilatus:

L.1

"Laat u in de plaats van "koning der joden" schrijven dat Hij gezegd heeft "Ik ben de koning
der joden"."

vert.

Pilatus antwoordde:

L.2

"Wat ik geschreven heb, heb ik geschreven".

vert.

De soldaten namen, toen zij Jezus gekruisigd hadden, zijn kleren en maakten er vier delen
van, voor elke soldaat één, maar zij lieten de mantel apart. Deze was naadloos, van boven
af in één stuk geweven. Zij zeiden tot elkaar:

L.1

"Laten we die niet uit elkaar trekken, maar laten we er om loten".

vert.

En zo is de Schrift vervuld: Zij hebben mijn klederen onderling verdeeld en over mijn
gewaad hebben ze het lot geworpen. Dit nu hebben de soldaten inderdaad gedaan. Bij het
kruis van Jezus stonden zijn moeder, de schoonzuster van zijn moeder, Maria, de vrouw
van Kleopas en Maria van Magdala.
Jezus zag zijn moeder en de leerling op wie Hij bijzonder gesteld was, die naast haar stond
en Hij zei tot zijn moeder:

L.3

"Daar is uw zoon".

vert.

Daarop zei Hij tot zijn leerling:

L.3

"Daar is je moeder".

vert.

En van dat ogenblik af sloot deze leerling haar in zijn hart.

Statie 4 : Liefde tot het einde
We zingen lied 577
1 O wereld, zie uw leven hoog aan het kruis geheven,
uw heil zinkt in de dood.
De eersteling van allen laat zich stil welgevallen
verdrukking, hoon en spot.
2 Wie heeft u zo geslagen, waarom moet Gij verdragen
die bitterheid en pijn?
Gij zijt toch zonder zonde, toch niet in ’t kwaad gebonden
als wij en onze kinderen zijn.
3 Ik ben het, ik moest boeten, met handen en met voeten
genageld aan uw kruis.
O Here, die uw leven voor mij hebt prijsgegeven,
gedenk mij in het paradijs.
JOHANNES 19: 28-30
vert.

Even later zei Jezus, die wist dat alles tot zijn voleinding was gekomen, opdat de Schrift zijn
voleinding zou vinden:

L.3

"Ik heb dorst".

vert.

Er lag daar een vat met zure wijn. Men bracht een spons met zure wijn, die op een
hysopstengel bevestigd was, naar zijn mond.
Toen Jezus de zure wijn genomen had, zei Hij:

L.3

"Het is volbracht".

vert.

En Hij boog het hoofd en gaf de geest.

Statie 5 : Het is volbracht

De Paaskaars wordt gedoofd. Stilte.
JOHANNES 19: 31-37
vert.

Omdat het vrijdag was en opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de sabbat
(op die dag van de sabbat was het een grote feestdag), vroegen de joodse leiders Pilatus
dat men hun beenderen zou verbrijzelen en van het kruis zou afhalen. De soldaten kwamen
inderdaad en verbrijzelden de beenderen van de twee mannen, die samen met Jezus
gekruisigd waren. Toen zij bij Jezus kwamen en zagen dat Hij al gestorven was,
verbrijzelden zij zijn beenderen niet, maar een van de soldaten stak met een lans in zijn
zijde en dadelijk vloeide er bloed en water uit. Hij die het gezien heeft, heeft het verklaard
en zijn verklaring is waar en hij weet dat hij waar gebeurde dingen vertelt, opdat ook u ze
gelooft. Want dit is gebeurd, opdat de Schrift in vervulling zou gaan: "Geen been van Hem
zal gebroken worden". En bovendien zegt een andere plaats uit de Schrift: " Zij zullen Hem
aanschouwen die zij doorstoken hebben".

Statie 6 : Zij aanschouwen de vermoorde Jezus
JOHANNES 19: 38-42
vert.

Hierna vroeg Jozef van Armatajim, die een leerling van Jezus was -in het geheim uit angst
voor de joodse leiders- aan Pilatus of hij het lichaam van Jezus mocht hebben.
Pilatus vond dat goed.
Hij kwam en nam Jezus' lichaam mee. Ook Nicodemus kwam, die in de begintijd 's nachts
bij Hem was geweest. Hij bracht een mengsel mee van mirre en aloë, ongeveer 100 liter.
Zij namen het lichaam van Jezus aan en wikkelden het in windsels met toevoeging van de
geurige zalf, zoals de joden doorgaans doen bij het zalven van doden. Er was in de omgeving van de plaats waar Jezus gekruisigd was een boomgaard en in die boomgaard was
een nieuw graf, waarin nog niemand bijgezet was. Daar begroeven zij Jezus want het was
de dag voor de sabbat en het graf was in de buurt.

Statie 7 : Liefdevolle aandacht
We zingen Gezang 558: 8, 9 en 10 Jezus om uw lijden groot
8 Om de doornen van uw kroon, / om de ges’ling en de hoon,
roepen wij, o Mensen zoon, / Kyrie eleison
9 Om uw kruis , Heer, bidden wij, / om de speerstoot in uw zij,
Ga aan onze schuld voorbij, / Kyrie eleison.
10 Heer om uw vijf wonden rood, / om uw onverdiende dood,
smeken wij in onze nood, / Kyrie eleison.
Goddelijk beklag (tekst van Niek Schuman, uit een verschil van dag en nacht)

Stilte
We zingen lied 590: cantorij 1 en 3, gemeente 2
cant.

1 Nu valt de nacht.
Het is volbracht:
de Heer heeft heel zijn leven
voor het menselijk geslacht
in Gods hand gegeven.

gem. 2 De wereld gaf Hem slechts een graf,
zijn wonen was Hem zwerven;
al zijn onschuld werd Hem straf
en zijn leven sterven.
cant.

3 Hoe slaapt Gij nu, die men zo ruw
aan ’t kruishout heeft gehangen.
Starre rotsen houden U,
rots des heils gevangen.

Gebeden
We zingen lied 590 : 4 en 5
4 ’t Is goed, o Heer, Gij hoeft de eer
Van God niet meer te staven.
Leggen wij ons bij U neer,
in uw door begraven
5 Hoe wonderlijk, uitzonderlijk
een sabbat is gekomen:
eens voor al heeft Hij het juk
van ons afgenomen.
Wegzending

In stilte verlaten we kerk en hopen elkaar in de Paaswake weer te ontmoeten

Taakdragers in deze viering …
Voorganger ds. Bram Grandia; Ouderling van dienst Pollyan van Swigchem; Diaken Gudrun Gilhuis;
Lectorengroep; Cantor, Reinoud G. Egberts; organist, Wilbert Berendsen; Cantorij van de Martinikerk;
Beeld en geluid Anne Smeets/Rudy Beckmans; Koster Ate van der Werff

Paaswake

DE INTOCHT VAN DE PAASKAARS
Stilte in de donkere kerk
Zingen lied 598: Als alles duister is (steeds herhalen)
Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,
vuur dat nooit meer dooft.
Het licht van de nieuwe Paaskaars wordt ontstoken
Woord op de drempel
vg. In het donker van de nacht,
in het donker van de wereld
in het donker van het leven,
klinkt de Stem : "Er zij licht!"
Licht, zet ons in lichterlaaie,
Liefde, raak ons aan, wek ons, doe ons opstaan
doe ons opnieuw leven in het licht
dat sterker is dan alle donker.

De nieuwe Paaskaars wordt de kerk in gedragen

Zingen Lied 594: door cantorij en allen
waarbij de Paaskaars in drie "etappes" naar binnen wordt gedragen,
de paaskaarsjes worden ontstoken, en de Paaskaars op de kandelaar wordt geplaatst.

solo
koor
solo
koor
solo
koor
koor

Wachters op de morgen, hoever is de nacht?
Ontwaak wie nog slaapt en sta op uit de dood!
Wachters op de morgen, hoever is de nacht?
Ontwaak wie nog slaapt en sta op uit de dood!
Wachters op de morgen, hoever is de nacht?
Ontwaak wie nog slaapt en sta op uit de dood!
Ontwaak en sta op, uw licht is opgegaan!

Zingen lied 600: 1, 2 en 5
1 Licht, ontloken aan het donker,
licht, gebroken uit de steen,
licht, waarachtig levensteken,
werp uw waarheid om ons heen!
2 Licht, geschapen, uitgesproken,
licht, dat straalt van Gods gelaat,
licht uit licht, uit God geboren,
groet ons als de dageraad!
5 Licht, straal hier in onze ogen,
licht, breek uit in duizendvoud,
licht, kom ons met stralen tooien,
ga ons voor van hand tot hand!
Bemoediging en kyriegebed
vg.
allen
vg.

allen
vg.

allen
vg.

allen

De Heer is waarlijk opgestaan!
HALLELUJA!
Wanneer wij wanhopen, God,
wanneer de wereld vol donker en dood en verdriet is,
wanneer alle hoop is vervlogen,
WENTEL DE STEEN AF!
Hoewel we vaak bang zijn en kleingelovig,
hoewel we vast kunnen zitten in onszelf,
en vaak niet verder komen dan klagen of wegkijken,
WENTEL DE STEEN AF!
En roep ons vanuit het graf,
vanuit de duistere en doodlopende wegen,
opdat wij mensen van hoop en liefde worden,
lichtbrengers die geloven
dat de dood niet het laatste woord heeft.
WENTEL DE STEEN AF! AMEN.

Zingen lied 595: Juich, hemelen, één koor van engelen

allen

Laat juichen…

lector Vol vreugde zij ook de aarde door zoveel licht
overschenen en stralende in de glans van de eeuwige koning.
Alle mensen moeten weten dat nu de duisternis geweken is!
allen

Laat juichen…

lector Vol vrolijkheid strale nu ook Gods gemeente,
laat klinken de stemmen van de zingende mensen,
vol moet deze ruimte worden van jubellied en zegezang!
allen

Laat juichen…

lector Wij samen, rond dit licht van Pasen vergaderd,
komt, bidden wij dat God ons verlicht en bekrachtigt,
dat wij het paaslicht mogen bezingen
tot lof van Jezus, de Messias, onze Heer.
allen

Laat juichen…

DE SCHRIFTEN - HET LICHT TEGEMOET
vg

Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere nachten,
waarom zijn wij in het donker bij elkaar?
Toen we bij elkaar kwamen, was het donker.
Maar de Paaskaars is binnengebracht
en wij hebben onze kaarsen daaraan aangestoken.
Er is licht gekomen in het duister.
Deze nacht vertellen we elkaar de verhalen over
licht in de duisternis.
Dit is de nacht waarin God het licht heeft geroepen
en ons het leven heeft gegeven.
Dit is de nacht waarin het woeste water
de mensen niet meer kan bedreigen.

Dit is de nacht waarin mensen slaaf waren
bevrijd werden uit hun slavernij en op weg gingen
naar het lande dat God hen beloofd heeft,
op weg naar het licht.
Dit is de nacht waarin één uit ons midden liet zien
dat de dood niet het laatste woord heeft.
Jezus stond op uit het graf als eerste van alle mensen.
Dit is e nacht om te hopen
op het licht in de duisternis voor iedereen.
Dit is de nacht om te gedenken
alles wat God heeft gedaan.
we doven de kleine kaarsen
Lezen Genesis 1: 1 - 5 (licht tegen de chaos)
Lezen Genesis 7vs 11-21; 8vs 1 -3a 15-17; 9 vs 8 -13 (zondvloed)
Zingen lied 350: 1 allen, 2 cantorij, 3 allen, 4 cantorij, 5 allen, 6 cantorij
allen

1 Het water van de grote vloed
en van de zee zo rood als bloed,
dat is de aardse moederschoot,
dat is de diepte van de dood.

cant.

2 Want al het water wast niet af,
dat wij verzinken in dit graf,
tenzij de duif die nederdaalt
ons uit de hoge vrede haalt.

allen

3 Tot ondergang zijn wij gedoemd,
als God ons niet bij name noemt,
maar God-zij-dank, Hij doet ons gaan
door 't water van de doodsjordaan.

cant.

4 Wij staan geschreven in zijn hand,
Hij voert ons naar ’t beloofde land.
Als kind’ren gaan wij zingend voort,
de Vader is het die ons hoort.

allen

5 Met Noach en zijn regenboog,
Mozes die uit Egypte toog
en Jona uit het hart der zee,
bidt heel uw kerk aanbiddend mee.

cant.

6 Naäman, nu niet meer onrein,
mag onder de beminden zijn.
Ja, alle volken zijn in tel bij U,
o God van Israël

Lezen Exodus 14 vs 15 -31 (doortocht door de Rode Zee)
Zingen Psalm 136: 1, 6 en 13

1 Loof de Heer , want Hij is goed, / trouw in alles wat Hij doet.
Want zijn goedertierenheid / zal bestaan in eeuwigheid
2 Die de grote Schelfzee spleet, / Israël ontkomen deed.
Loof de Heer, Hij gaat ons voor, / Hij is trouw, de eeuwen door.
3 Aan de God des hemels zij / eer en dank en heerschappij,
want zijn goedertierenheid / zal bestaan in eeuwigheid.
Lezen Ezechiël 36 vs 24 -28 (nieuwe Geest)
Zingen lied 680: 1, 2 en 4
1 Kom, Heil'ge Geest, Gij vogel Gods,
daal neder waar Gij wordt verwacht.
Verschijn, Lichtengel, in de nacht
van onze geest, verward en trots.
2 Waar Gij niet zijt, is het bestaan,
is alle denken, alle doen
zo leeg en woest, zo dood, als toen
Gij, Geest, nog niet waart uitgegaan.
4 Hoor, Heil'ge Geest, wij roepen U!
kom, wees aanwezig in het woord;
wek onze geest, opdat hij hoort,
wek ons tot leven, hier en nu.

GEDACHTENIS VAN DOOP EN VIERING VAN HEILIG AVONDMAAL
Doopgedachtenis
Vanouds werd in de Paasnacht gedoopt. In het begin volwassen mensen,
die daar zelf voor kozen. Ze werden gedoopt in witte kleren. Al snel ontstond
bij de gedoopte mensen de behoefte, om in de Paasnacht hun doopgelofte te vernieuwen,
opnieuw te beseffen wat het voor hen betekende om gedoopt te zijn.
Van harte nodigen we u en jou uit om dit nu ook zelf te doen.
Bij de paaskaars staat een schaal met water,
waarmee u een kruisje op uw voorhoofd kunt maken en weer even kunt voelen:
"ik ben geborgen in Gods liefde en trouw!"
Daarna:

Zingen lied 349: 1, 2 en 3
1 Heer, zie ons aarzelend staan / om uw stem gehoor te geven:
kom met Mij naar de Jordaan, / daar ligt de weg naar het leven!
Heer, zie ons aarzelend staan.
2 Wij moeten kiezen voor U, / want Gij hebt ons uitverkoren
ons te verliezen aan U, / uit water en geest herboren.
Wij moeten kiezen voor U.
3 Wij zien het beloofde land, / het water gaat voor ons open.
Nu mogen wij aan uw hand / dwars door het water lopen.
Wij zien het beloofde land.

Viering van de maaltijd van de Heer
Inleidende woorden
Breken van het brood
Zingen lied 229: 1 (cantorij en allen)

Vergieten van de wijn
Zingen lied 229: 2 (cantorij en allen)

Delen van brood en wijn (en druivensap)
CHRISTUS WAARLIJK OPGESTAAN
Voorbeden en stil gebed, afgesloten met samen uitroepen:
DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN!
Zingen: Gloria 299D

cantorij en allen

Lezen Paasevangelie: Mattheus 28 vs 1 - 10

Zingen lied 630: 1 en 3 cantorij, 2 en 4 cantorij en allen
cant.

1 Sta op! Een morgen ongedacht,
Gods dag is aangebroken,
er is in één bewogen nacht
een nieuwe lente ontloken.
Het leven brak door aarde en steen,
uit alle wonderen om u heen
spreek, dat God heeft- gesproken

allen

2 Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit,
open uw dode oren;
kom uit het graf dat u omsluit,
kom uit en word geboren!
Toen heeft zich in het vroegste licht
de nieuwe Adam opgericht,
ons allen lang tevoren.

cant.

3 Al wat ten dode was gedoemd
mag nu de hoop herwinnen;
bloemen en vogels, - alles roemt
Hem als in den beginne.
Keerde de Heer der schepping weer,
dan is het tevergeefs niet meer
te bloeien en te minnen.

allen

4 Sta op! – Hij gaat al voor ons uit,
de schoot van ’t graf ontkomen.
De morgen is vol nieuw geluid,Werp af uw boze dromen.
Waar Hij, ons hoofd, is voorgegaan,
is voor het lichaam nu vrij baan
naar een bestaan volkomen.

Zegen en gezongen "amen"

De kaarsjes worden weer aangestoken en met brandende kaarsen verlaten we de kerk

Orgelspel
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