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Witte Donderdag, 14 april 

De voorbereiding 

De klok wordt geluid  

Stilte 

"O Lamm Gottes, unschuldig" (lied 409), BWV 1095, Johann Sebastian Bach (1685-

1750) 

Bemoediging: 291 d 

Introïtuspsalm 67: 1  (voorafgegaan en gevolgd door  antifoon 564a) 

Kyrie / gloria 299d  

 De Schriften gelezen, gezongen en overdacht 

Toralezing, verzen uit Exodus 12 (Vertaling Oosterhuis / van Heusden) 

1 JHWH sprak tot Mozes en Aäron in het land Egypte:  
2 Deze maand zij voor u het hoofd van de maanden, 
 deze zij voor u de eerste van de maanden van het jaar. 
3 Spreek tot heel de gemeente van Israël en zeg: 
 ‘Op de tiende van deze maand neme ieder voor zich een lam, 
 elk vaderhuis, elk huis één lam. 
5 Een lam zonder gebrek, mannelijk, één jaar oud zal het zijn, 
 het jong van een schaap of het jong van een geit zult gij nemen. 
6 Gij zult het bewaren tot de veertiende dag van deze maand, 
 dan zal door heel de bijeenkomst van de gemeente van Israël 
 het lam worden geslacht tegen de avond. 
7 Zij nemen van het bloed 
 en doen het op de twee deurposten en op de bovenbalk van het deurkozijn 
 in de huizen waar zij eten. 
8 Diezelfde nacht eten zij het vlees, 
 op vuur gebraden, en ongedesemd brood daarbij, matses, 
 met bitter kruiden eten zij het. 
9 Gij zult het niet rauw eten of in water gekookt, 
 maar enkel op vuur gebraden, 
 de kop, de schenkels en de ingewanden. 
10 Laat er niets van overblijven tot de morgen, 
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 gij zult het verbranden in het vuur. 
11 En zo zult gij het eten: 
 uw lendenen omgord, 
 uw sandalen aan uw voeten, 
 uw stok in uw hand; 
 haastig zult gij eten – 
 pesach voor JHWH.   
14 Deze dag moge u tot gedachtenis zijn, 
 gij zult hem vieren, een feest voor JHWH, 
 voor uw komende geslachten, 
 voorgeschreven voor altijd 
 dat gij hem zult vieren. 
15 Zeven dagen zult gij matses eten. 
17  Bewaart de matses 
 want op deze zelfde dag 
 heb ik uw schare uitgeleid uit het land Egypte. 
 Bewaart deze dag voor uw komende geslachten, 
 voorgeschreven voor altijd.  
 

Lied 816: 1 – 4  (1 vz) 

Evangelielezing, Lucas 22, 1, 7 - 8   en 14 – 23  (NBG ’51)  

1 Het feest nu der ongezuurde broden, dat Pascha genoemd wordt, naderde. 
7 De dag der ongezuurde broden kwam, waarop het Pascha moest geslacht worden. 
8 En Hij zond Petrus en Johannes uit, zeggende: Gaat heen, maakt het Pascha voor 
ons gereed, opdat wij het kunnen eten. 
14 En toen het uur aangebroken was, ging Hij aanliggen en de apostelen met Hem 15 
En Hij zeide tot hen: Ik heb vurig begeerd dit Pascha met u te eten, eer Ik lijd. 16 
Want Ik zeg u, dat Ik het voorzeker niet meer eten zal, voordat het vervuld is in het 
Koninkrijk Gods. 17 En Hij nam een beker op, sprak de dankzegging uit en zeide: 
Neemt deze en laat hem bij u rondgaan. 18 Want Ik zeg u, Ik zal van nu aan voorzeker 
niet van de vrucht van de wijnstok drinken, voordat het Koninkrijk Gods gekomen is. 
19 En Hij nam een brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het hun, 
zeggende: Dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt; doet dit tot mijn 
gedachtenis. 20 Evenzo de beker, na de maaltijd, zeggende: Deze beker is het nieuwe 
verbond in mijn bloed, die voor u uitgegoten wordt. 21 Doch zie, de hand van hem, 
die Mij verraadt, is met Mij aan de tafel. 22 Want de Zoon des mensen gaat wel heen, 
naar hetgeen beschikt is, doch wee die mens, door wie Hij verraden wordt! 23 En zij 
begonnen er onder elkander over te twisten, wie van hen het wel zijn kon, die dat 
zou doen. 
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Lied 558: 1 – 4 (1 en 3 voorzang)  

Korte overdenking 

Lied 393 (1 voorzang)  

Viering van de Maaltijd des Heren 

Gaven en gebeden 

In de diensten van de ‘dagen voor Pasen’ collecteren we voor het kindertehuis Imani 

in Nairobi, Kenia. Het gaat niet goed in Kenia: er heerst een vreselijke droogte, 

oogsten mislukken en ook de oorlog in Oekraïne heeft invloed op het leven van 

alledag. De prijzen voor voedsel rijzen de pan uit. Donoren van Imani doen een stap 

terug omdat ze zelf ternauwernood het hoofd boven water kunnen houden. Onze 

steun is heel erg nodig. Wij bevelen deze collecte bij u van harte aan. 

Er staan schalen bij de uitgang – er is geen rondgang.  
Overmaken kan ook:  NL22RABO 0312 4647 89 van de Wijkkas Protestantse 
Wijkgemeente Tabor o.v.v. de bestemming 

Voorbeden, de intenties steeds besloten   met acclamatie  

 

v. Vrede zij met u! 

a. En met uw geest. 

v. Verheft uw harten. 

a. Wij hebben ons hart bij de Heer. 
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Tafelgebed 

Sanctus en Benedictus: 404d en 408d 

Onze Vader 

Breken en delen 

Psalm 22, Anthoni van Noordt (ca 1620-1675) 

Postcummunio 

Vader in de hemel, gedenk uw aarde, die geschapen is 
om goede gaarde te zijn voor allen. 
Bewaar ons, opdat wij gaande en staande blijven: dat wij zullen leven in vertrouwen, 
in het geloof, dat machten noch krachten, in de hoogte of in de diepte, noch de dood 
ons uit uw liefde en trouw kunnen laten vallen. 
 

De Avondmaalstafel wordt afgeruimd 

We verlaten de kerk in stilte, de dienst wordt morgen om 19.30 voortgezet 
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Goede Vrijdag, 15 april  

De dienst begint in de stilte van de Witte Donderdag  

Uit ‘het beklag Gods’ (T Wim van der Zee) 

 

Mijn volk, wat heb ik u misdaan 

of waarmee heb ik u bedroefd? 

Ik heb de aarde voor de dag geroepen 

en aan uw handen toevertrouwd, 

maar mijn tuin wordt een wildernis, 

mijn levenswerk een dodenakker. 

Waarom laat gij dit toe? 

 

a. Heilige God, 

heilig en machtig, 

heilig en onsterfelijk, 

ontferm U over ons. 

 

Ik heb mij laten kennen als uw bevrijder, 

de bondgenoot van alle onderdrukten, 

maar tallozen worden getergd en geteisterd 

door terreur en tirannie. 

Waarom laat gij dit toe? 

 

a. Heilige God… 

 

Ik heb u met overvloed gezegend, 

met dagelijks brood en meer dan dat, 

maar op mijn akker sterven mensen onverzadigd 

en kinderhanden blijven ongevuld. 

Waarom laat gij dit toe? 

 

a. Heilige God… 
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Ik heb mijn woord aan u gegeven 

en u mijn hartsgeheim toevertrouwd, 

maar afgoden vinden overal gehoor 

en mensen kiezen wegen ten dode. 

Waarom laat gij dit toe? 

 

a. Heilige God… 

 

Ik heb mijn eigen Zoon tot u gezonden, 

mijn sprekend evenbeeld, mijn uitgestrekte hand, 

maar hij is afgewezen, uitgestoten, 

vernederd tot de laagste dood. 

Ik heb hem bij u teruggebracht, 

de levende, de bron van alle leven, 

maar hij gaat dood aan alle kruisen 

waaraan mijn mensen worden vastgespijkerd. 

Waarom laat gij dit toe? 

 

a. Heilige God… 

 

Mijn volk, wat heb ik u misdaan 

of waarmee heb ik u bedroefd? 

Ik heb u geëerd als kroon van de schepping, 

Ik heb u gezocht als mijn kostbaarste sieraad, 

Ik heb u bewaard in mijn hand, in mijn hart, 

Ik heb u mijn trots, mijn Zoon, geofferd. 

Wat had ik nog meer moeten doen 

dat ik niet heb gedaan? 

 

a. Heilige God… 

Psalm 22a 

De Schrift 

Profetenlezing: Hosea 6, 1 – 3 (uit de Herziene Statenvertaling) 
 
1 Kom, laten wij terugkeren naar de HEERE,  
want Hij heeft verscheurd, maar Hij zal ons genezen;  
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Hij heeft geslagen, maar Hij zal ons verbinden.  
2 Na twee dagen zal Hij ons levend maken,  
op de derde dag zal Hij ons doen opstaan.  
Dan zullen wij voor Zijn aangezicht leven.  
3 Dan zullen wij kennen,  
wij zullen ernaar jagen de HEERE te kennen!  
Zijn verschijning staat vast als de dageraad.  
Ja, Hij komt naar ons toe als de regen,  
als late regen, die het land natmaakt. 

 
Lied 859: 1 en 4 

 

De passie gelezen en gezongen. Vanaf Mattheus 26, 30. De tekst is die van de 

Bijbel in Gewone Taal, met een enkele -kleine- wijziging.  

 

E = Evangelist 

+ = Jezus 

P = andere personen 

A = Allen 

 

E Toen zongen Jezus en zijn leerlingen een lied om God te danken. 

Daarna gingen ze op weg naar de Olijfberg. 

 

Jezus zei tegen zijn leerlingen: 

+ Nog in deze nacht zullen jullie mij allemaal in de steek laten. 

Want God zegt in de heilige boeken: ‘ik zal de herder doden 

en de schapen van zijn kudde zullen alle kanten opvluchten.’ 

Maar luister goed: ik zal opstaan uit de dood. 

En dan ga ik naar Galilea. Daar zullen jullie mij zien. 

 

E Toen zei Petrus: 

P ‘Misschien zullen alle anderen u in de steek laten. Maar ik zal u nooit  

in de steek laten.’ 

E Jezus antwoordde: 

+ Luister goed, Petrus. 
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Je zult drie keer zeggen dat je mij niet kent. 

Dat gebeurt vannacht, nog voordat de haan drie keer gekraaid heeft.’ 

 

E Maar Petrus zei: 

P ‘ik laat u niet in de steek. Als het moet, 

wil ik zelfs samen met u sterven.’ 

E En alle andere leerlingen zeiden dat hem na. 

 

Jezus ging met de leerlingen naar een plek die Getsemane heette. 

Hij zei tegen de leerlingen: 

+ ‘ik ga een eindje verderop bidden. Wacht hier tot ik terugkom.’ 

E Jezus nam Petrus mee, net als de broers Jakobus en Johannes. 

Jezus was verdrietig en werd bang. 

Hij zei: 

+ ‘ik houd het niet meer  uit van verdriet. Blijven jullie maar hier 

en blijf wakker, net als ik.’ 

 

E Jezus liep nog een klein stukje verder. 

Hij knielde en begon te bidden: 

+ ‘mijn Vader, als het kan, zeg dan dat ik niet hoef te lijden. 

Maar doe wat u wilt, niet wat ik wil.’ 

E Jezus ging terug naar de drie leerlingen. Ze lagen te slapen. 

Hij zei tegen Petrus: 

+ ‘Kunnen jullie niet eens een uur wakker blijven voor mij?  

Blijf toch wakker! Bid God om kracht, zodat je geen foute keuze 

maakt. 

Want je wilt wel het goede  kiezen, maar jullie zijn zwak.’ 

 

Lied 570: 1 en 2 

 

E Jezus ging voor de tweede keer bidden. Hij zei: 

+ ‘Mijn Vader, als het niet anders kan, dan zal ik het lijden dragen. 

Wat u wilt, zal gebeuren.’ 

E Toen hij terugkwam, lagen de leerlingen alwéér te slapen. 
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Ze konden hun ogen niet open houden. 

 

Jezus liet hen daar maar liggen. Hij ging nog een keer bidden. 

En voor de derde keer zei hij dezelfde woorden. 

Toen hij terugkwam bij de leerlingen, zei hij: 

+ ‘Liggen jullie nog steeds in alle rust te slapen?’ 

Het moment is bijna gekomen dat de Mensenzoon 

wordt uitgeleverd aan slechte mensen.’ 

 

Lied 570: 3 en 4 

 

E Jezus zei: 

+ ‘Kom, we moeten gaan. De man die mij gaat 

uitleveren, is dichtbij’ 

 

Lied 180: 1 (LvdK 1973 

 

 
 

E Terwijl Jezus dat zei, kwam Judas er al aan, 

de man die Jezus ging uitleveren. 

Hij was één van de leerlingen.  

Hij had een grote troep mannen bij zich, 

met zwaarden en stokken bewapend.  

Ze waren gestuurd door de priesters en de leiders van het volk. 

Judas had met die mannen van tevoren een teken afgesproken. 
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Hij had gezegd: 

P ‘Eén man zal ik groeten met een kus. 

Dat is de man die jullie gevangen moeten nemen.’ 

 

E Judas liep recht op Jezus af. Hij zei: 

P ‘Dag Meester!’ 

E En hij gaf hem voor iedereen zichtbaar een kus. 

Jezus zei tegen hem: 

+ ‘Hier ben je dus voor gekomen.’ 

E Toen grepen de mannen Jezus en namen hem gevangen. 

Één van Jezus’ leerlingen greep naar zijn zwaard.  

Hij raakte er een knecht van de hogepriester mee 

en sloeg hem zijn oor af. 

Maar Jezus zei: 

+ ‘Weg met dat zwaard! 

Want wie geweld gebruikt 

zal door geweld omkomen. 

Je weet toch dat ik mijn Vader om hulp kan vragen? 

Hij zou meteen een heel leger engelen sturen. 

Maar dan gebeurt er niet wat  móet gebeuren. 

Het moet namelijk precies gaan zoals al verteld is in de heilige 

boeken.’ 

 

Lied 565: 1 en 2 

 

E Toe zei Jezus tegen de mannen die hem gevangennamen: 

+ ‘Jullie zijn hierheen gekomen met zwaarden en stokken, 

om mij gevangen te nemen.  

Alsof ik een gevaarlijke misdadiger ben! 

Er is geen dag voorbijgegaan of ik was 

in de tempel, om de  mensen God uit te leggen. 

Toen hebben jullie me niet gevangengenomen. 

Toch moet het allemaal komen zoals het komt, 

want zo is het al verteld in de heilige boeken van de profeten.’ 
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E Toen vluchtten alle leerlingen weg. 

Ze lieten Jezus in de steek. 

 

De mannen die Jezus gegrepen hadden, brachten hem naar Kajafas, 

de hogepriester. Daar waren ook de wetsleraren en de leiders  

van het volk bij elkaar gekomen. 

Petrus liep op veilige afstand achter Jezus aan. 

Zo kwam hij op de binnenplaats van het huis van de hogepriester. 

Daar ging hij bij de knechten zitten, 

om te zien wat er verder gebeuren zou. 

 

De priesters, de wetsleraren en de leiders van het volk 

zochten naar een valse beschuldiging tegen Jezus. 

Want dan zouden ze hem kunnen laten doden. 

Er werden inderdaad veel valse beschuldigingen 

tegen Jezus aangevoerd.  

Maar er zat niets bij, wat ze konden gebruiken.  

Toen stapten er twee mannen naar voren. 

Ze zeiden: 

P ‘Wij hebben Jezus iets over de tempel horen zeggen.  

Hij zei: ‘ik kan de tempel van God afbreken en hem binnen drie 

dagen weer opbouwen.” 

E De hogepriester ging staan. 

Hij zei tegen Jezus: 

P ‘Waarom reageert u niet? U hoort toch wel 

wat die mensen over u zeggen?’ 

E Maar Jezus zweeg. 

 

Toen zei de hogepriester tegen Jezus: 

P ‘Zo waar als God leeft, geef antwoord! 

Bent u de Messias, de Zoon  van God?’ 

E Jezus zei: 

+ ‘U zegt het zelf.  

En ik zeg jullie dit: ik ben de Mensenzoon. 
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Vanaf nu zullie jullie mij naast God zien zitten, 

aan zijn rechterhand.  

En jullie zullen mij uit de hemel zien 

terugkomen, op de wolken.’ 

 

Lied 661: 1 - 3 

 

E Toen de hogepriester dát hoorde, 

scheurde hij zijn toga in tweeën.  

Hij zei: 

P ‘Deze man beledigt God. 

Wij hebben geen verdere verklaringen nodig. 

Jullie hebben nu allemaal zelf gehoord, dat hij God beledigde. 

Wat vinden jullie?” 

E Ze antwoordden: 

A ‘Hij is schuldig. Hij moet gedood worden.’ 

E Toen begonnen ze Jezus in zijn gezicht te spugen 

en hem te slaan. 

Terwijl ze dat deden, zeiden ze: 

A ‘Hé Messias, raad eens wie jou gaat slaan…!’ 

 

E Petrus zat nog steeds op de binnenplaats. 

Er kwam een meisje naar hem toe, dat daar werkte. 

Ze zei: 

P ‘Jij hoort toch ook bij die Jezus uit Galilea?’ 

E Maar Petrus schreeuwde: 

P ‘Welnee, waar heb je het over?’ 

E Iedereen hoorde het.  

Petrus liep weg naar de uitgang. 

Maar daar werd hij ook door een ander meisje  herkend. 

Ze zei tegen de omstanders: 

P ‘Hij hoort bij Jezus uit Nazaret.’ 

E En weer zei Petrus: 

P ‘Welnee. God mag weten dat ik die man niet eens kén.’ 
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E Maar even later zeiden een paar andere mensen: 

A ‘We weten zeker dat jij bij Jezus hoort.  

Iedereen kan trouwens wel aan je  horen, dat jij ook uit Galilea 

komt.’ 

E Toen begon Petrus te schelden en hij schreeuwde: 

P ‘God weet dat ik die man niet ken!’ 

E Meteen daarna kraaide er een haan.  

Toen schoot Petrus te binnen wat Jezus eerder gezegd had: 

+ ‘Jij, je zult drie keer zeggen dat je mij niet kent. 

Vannacht. Nog voordat de haan kraait.’ 

 

E In de vroege ochtend namen alle priesters 

en leiders van het volk hun besluit. 

Ze besloten dat Jezus gedood moest worden.  

Ze lieten hem vastbinden, namen hem mee  

en brachten hem naar Pilatus, de Romeinse machthebber. 

 

Judas, de man die Jezus uitgeleverd had, 

hoorde over het besluit om Jezus te doden. 

Hij kreeg spijt van wat hij gedaan had. 

Hij bracht de 30 zilverlingen terug naar 

de priesters en de leiders van het volk. 

Hij zei: 

P ‘Ik heb iets slechts gedaan. 

Ik heb iemand uitgeleverd die onschuldig is. 

En nu wordt hij gedood!’ 

E Maar de priesters en de leiders zeiden: 

P ‘Dat is niet ons probleem. Zoek het verder zelf maar uit.’ 

E Toen gooide Judas de zilverlingen in de tempel 

en ging weg. 

Daarna maakte hij een einde aan zijn leven: hij hing zich op.  

 

De priesters pakten de zilverlingen en zeiden: 

P ‘Het is geld waar bloed aan kleeft.  
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Dat mogen we niet in de geldkist van de tempel doen.’ 

E Ze besloten daarom, van het geld een stuk land te kopen, 

dat het Land van de Pottenbakker heette. 

Dat land werd vervolgens gebruikt als begraasplaats 

voor vreemdelingen. Het wordt nu het Bloedland genoemd. 

Zo gebeurde wat al door de profeet Jeremia gezegd was: 

P ‘Ze pakten de 30 zilverlingen. 

Dat was het bedrag dat de mannen van Israël bepaald hadden.  

Zo veel vonden ze hem waard.  

En van dat geld kochten ze het Land van de Pottenbakker.  

Dat is wat ik moest zeggen van de Heer.’ 

 

E Jezus stond voor Pilatus, de Romeinse bestuurder van de stad. 

Pilatus vroeg hem: 

P ‘Bent u de koning van de Joden?’ 

E Jezus antwoordde: 

+ ‘U zegt het.’ 

E De priesters en de leiders van het volk werden niet 

moe, Jezus van allerlei slechte zaken te beschuldigen. 

Maar Jezus zweeg vasthoudend. 

 

Daarom zei Pilatus tegen Jezus: 

P ‘Ze vertellen allerlei nare dingen over u. 

Waarom zegt u niets terug?’ 

E Maar Jezus gaf nergens antwoord op. 

Pilatus stond versteld. 

 

Lied 586: 1 (voorzang) en 2 (allen)  

 

E Op het Joodse Paasfeest liet Pilatus 

ieder jaar één gevangene vrij. 

Het volk mocht kiezen wie.  

Op dat moment zat er ene Jezus Barabbas in de gevangenis.  

Hij was een alom bekende gevangene.  
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Pilatus vroeg de mensen die bij hem gekomen waren: 

P ‘Wie moet ik vrijlaten?  

Jezus Barabbas of Jezus, die de messias genoemd wordt?’ 

E Pilatus wist heel goed waarom de priesters en de leiders 

Jezus bij hem gebracht hadden. Dat was omdat ze jaloers waren op 

Jezus. 

Pilatus zat inmiddels klaar om een besluit te nemen. 

Op dat moment kwam er een bericht van zijn vrouw: 

P ‘Kijk alsjeblieft uit.  Bemoei je niet met die man, want hij is 

onschuldig. 

Ik heb vannacht een nare droom gehad, die met hem te maken had.’ 

E Maar de priesters en de leiders van het volk 

zeiden tegen de mensen: 

P ‘Jullie moeten zeggen dat Barabbas vrijgelaten moet worden. 

En dat Jezus moet worden gedood.’ 

E Dat deden de mensen. 

 

Toen vroeg Pilatus het nóg een keer: 

E ‘Wie van de twee moet ik laten gaan?’ 

De mensen schreeuwden: 

A ‘Barabbas’.  

E Pilatus zei: 

P ‘Wat moet ik dan doen met die Jezus, die de messias genoemd 

wordt?’ 

De mensen schreeuwden als één man: 

A  ‘Aan het kruis met hem!” 

 

E Toen zei Pilatus: 

P ‘Maar hij heeft toch niets verkeerds gedaan?’ 

E De mensen begonnen nog harder te schreeuwen: 

A ‘Aan het kruis met hem!’ 

Pilatus merkte dat de dingen die hij zei, tot niets leidden..  

De meute leek integendeel  juist in opstand te komen. 

Daarom nam hij wat water en waste zijn handen. 
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Iedereen zag wat hij deed. 

Toen zei hij: 

P ‘Ik ben onschuldig aan de dood van deze man.  

Jullie zijn verantwoordelijk.’ 

E En de menigte gaf dit antwoord: 

A ‘Ja inderdaad, zijn dood is een zaak van ons en onze kinderen.’ 

E Toen liet Pilatus Barabbas vrij. 

Hij gaf opdracht Jezus te geselen. 

En gaf hem aan zijn soldaten, om hem aan het kruis te slaan. 

 

Lied 547: 1 (voorzang) en 3 (allen – refrein: allen)  

 

E De soldaten brachten Jezus naar het paleis van Pilatus. 

Ze riepen iedereen erbij, om te komen kijken. 

Ze trokken Jezus zijn kleren uit en deden hem een rode mantel aan. 

Ze maakten een kroon van doorntakken en zetten die op zijn hoofd. 

En ze gaven hem een stok in zijn rechterhand. 

Ze knielden voor hem en zeiden spottend: 

A ‘Gegroet, koning van de Joden.’ 

E Ze spuugden hem in het gezicht. 

En ze namen de stok en sloegen hem ermee op zijn hoofd. . 

Daarna trokken ze hem de mantel uit – en zijn eigen kleren weer aan.  

 

Toen namen de soldaten Jezus mee om hem aan het kruis te slaan. 

Terwijl ze de stad uitgingen, kwamen ze een man tegebn. 

Hij heette Simon en kwam uit Cyrene. 

De soldaten dwongen hem om Jezus’ kruis te dragen. 

Ze kwamen bij de plaats die Golgota heet, 

een naam die ‘schedelplaats’ betekent.  

Daar gaven ze Jezus zure wijn. 

Toen hij ervan proefde, weigerde  hij die te drinken.  

 

Toen sloegen de soldaten Jezus aan het kruis. 

Daarna verdeelden ze zijn kleren – ze lootten erom.  
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Ze bleven bij het kruis om Jezus te bewaken.  

Boven zijn hoofd hingen ze een bordje. 

Daar stond op, waarom Jezus gedood werd: 

‘Dit is Jezus, de koning van de Joden.’ 

Daarna werden er ook twee andere mannen 

aan een kruis geslagen, echte misdadigers waren dat.  

Het kruis van Jezus stond tussen die twee kruisen in. 

 

De mensen die voorbijliepen, lachten Jezus uit. 

Ze schudden spottend het hoofd en riepen: 

A ‘Daar hangt de man die de tempel wilde afbreken.  

En die binnen drie dagen een nieuwe wilden bouwen. 

Red jezelf! 

Als je de Zoon van God bent, kom dan van dat kruis af!’ 

E De priesters, de wetsleraren en de leiders van het volk 

bespotten Jezus op dezelfde manier. 

Ze zeiden: 

A ‘Andere mensen heeft hij gered.  

Maar zichzelf redden, dat kan hij niet. 

Hij is toch de koning van Israël?  

Dan moet hij maar eens van dat kruis afkomen! 

Dan zullen we in hem geloven. 

Hij vertrouwde toch op God? 

Hij heeft zelfs gezegd, dat hij Gods Zoon was. 

Als God echt zoveel van hem houdt, 

dan moet hij hem maar redden!’  

E Ook de twee misdadigers 

die naast Jezus aan hun kruis hingen, 

begonnen hem uit te schelden.  

 

Om twaalf uur in de middag 

werd het opeens donker in het hele land.  

Drie uur lang bleef het stikdonker.  

Toen, om drie uur ’s middags riep Jezus luid: 
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+ ‘Eli, Eli, lema sabachtani.’ 

E Dat betekent: 

‚Mijn God, waarom laat je mij alleen?’ 

De omstanders hoorden het 

en sommige zeiden: 

A ‘Hij roept Elia.’ 

 

Meteen pakte iemand een spons.  

Hij liet die vollopen met zure wijn, 

prikte de spons op een stok  

en zo gaf hij Jezus te drinken.  

Anderen zeiden: 

A ‘Nu zullen we eens zien of Elia hem komt redden.’ 

E Maar Jezus riep opnieuw. 

Toen ging hij dood.  

 

Lied 589 (1 voorzang, 2-4 allen) 

 

E Op hetzelfde moment gebeurde er iets in de tempel. 

Het gordijn dat voor de heilige zaal hing, 

scheurde doormidden, van boven naar beneden.  

De aarde begon te beven,  rotsen scheurden in stukken. 

De graven van de doden gingen open. 

En veel gestorven heiligen stonden op uit de dood.  

Na de opstanding van Jezus gingen ze naar de heilige stad Jeruzalem. 

Daar werden ze door veel mensen gezien. 

De Romeinse officier en de soldaten die Jezus bewaakten, 

voelden de aarde beven. Ze merkten wat er allemaal gebeurde 

en werden erg bang.  

Ze zeiden: 

P ‘Geen twijfel mogelijk! Hij wás de Zoon van God!” 

 

E Een eind verderop stond een grote groep vrouwen te kijken. 

Ze waren met Jezus meegekomen uit Galilea. 
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Ze hadden steeds voor hem gezorgd. 

Bij die groep hoorden Maria uit Magdala en Maria,  

de moeder van Jezus en Josef. 

En verder de moeder van Jakobus en Johannes.  

 
Uit het Stabat mater tekst 13de eeuw; muziek Giovanni Battista Pergolesi (1710-

1736);  

vertaling Willem Wilmink 

Stabat mater dolorosa 

Iuxta crucem lacrimosa, 

Dum pendebat filius. 

Quando corpus morietur 

Fac ut animae donetur 

Paradisi gloria. 

Amen. 

De Moeder stond door smart bevangen 

en met tranen langs haar wangen 

waar haar zoon gekruisigd hing. 

En mijn ziel, als 't lijf moet sterven,  

de verrukking doet verwerven  

die de hemel ons bereidt.  

Amen. 

 

Er was een rijke man die ook Josef heette. 

Hij kwam uit Arimatea en was ook een leerling van Jezus. 

In de avond ging hij naar Pilatus. 

Hij vroeg hem, of hij het lichaam van Jezus mocht meenemen. 

Pilatus gaf opdracht hem het lichaam te geven.  

Josef nam het lichaam mee. 

Hij wikkelde het in een nieuwe, schone doek. 

Daarna legde hij het in een nieuw, ongebruikt graf. 

Hij had dat voor zichzelf in een rots laten uithakken.  

Josef rolde een grote steen voor de toegang tot het graf. 

Toen ging hij weg. 

Maria uit Magdala en de andere Maria waren erbij. 

Ze zaten tegenover het graf.  

 

Lied 590: 1 (voorzang) en 2 (allen)  
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E De volgende dag was het sabbat. 

Een groep priesters en farizeeën ging naar Pilatus. 

Ze zeiden: 

P ‘Heer, we komen u iets vragen. Toen Jezus, die bedrieger, 

nog leefde, heeft hij gezegd:  

‘Drie dagen na mijn dood zal ik opstaan uit de dood.’ 

Wilt u daarom opdracht geven het graf drie dagen lang te bewaken? 

Anders komen zijn leerlingen het lichaam misschien stelen 

om dan tegen het volk te kunnen zeggen: 

‘Jezus is opgestaan uit de dood!’ 

Daarmee zullen ze het volk nog erger bedriegen dan Jezus-zelf al 

deed.’ 

E Pilatus zei: 

P ‘Jullie krijgen soldaten mee om het graf te bewaken. 

Doe verder wat jullie zelf nodig vinden’ 

E De priesters en de farizeeën gingen naar het graf en ze zorgende 

ervoor dat niemand het zomaar kon openen. 

Ze gaven de soldaten de opdracht om voor het graf te blijven posten. 

 

Gebed 

O Heer God, laat uw Zoon leven onder de mensen 

als een bron van vrede en vrijheid. 

Geef dat zijn offer ons bezielt  

om te leven als mens naar uw beeld, 

in liefde die mededeelzaam is, 

in blijdschap die aanstekelijk werkt: 

totdat zijn  overwinning openbaar wordt 

aan heel uw schepping. 

 

De dienst eindigt in stilte en wordt morgen om 20.30 uur voortgezet 
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Paaswake, 16 april  

De dienst begint in stilte, de kerk is donker 

Ieder die binnenkomt ontvangt een paaskaarsje 

 

De lof van het licht 

Ouderling, diaken en voorganger ontsteken het licht  
aan het paasvuur en brengen het de kerk binnen. 
Onderwijl wordt gezongen: 
 

Lied 593  

De Lof van het licht:  lied 594 

De kaarsjes worden gedoofd 

De lezingen van de Paasnacht: 

Genesis 1: 1 – 5 (Herziene Statenvertaling)  

1 In het begin schiep God de hemel en de aarde. 
2De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de Geest 
van God zweefde boven het water. 
3 En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht. 
4 En God zag het licht dat het goed was; en God maakte scheiding tussen het licht en 
de duisternis. 
5 En God noemde het licht dag en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het 
avond geweest en het was morgen geweest: de eerste dag. 
 

Lied 322 (1 voorzang, 2 en 3 allen)  

Exodus 14: 15 – 22 (uit de Herziene Statenvertaling)  

15 Toen zei de HEERE tegen Mozes: Wat roept u tot Mij? Spreek tot de Israëlieten en 
zeg dat zij opbreken. 
16 En u, hef uw staf op, strek uw hand uit over de zee en splijt hem doormidden, 
zodat de Israëlieten door het midden van de zee op het droge kunnen gaan. 
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17 En Ik, zie, Ik zal het hart van de Egyptenaren verharden, zodat zij achter hen aan 
gaan. Ik zal geëerd worden ten koste van de farao en ten koste van heel zijn leger, ten 
koste van zijn strijdwagens en ten koste van zijn ruiters. 
18 Dan zullen de Egyptenaren weten dat Ik de HEERE ben, als Ik geëerd zal worden 
ten koste van de farao, ten koste van zijn strijdwagens en ten koste van zijn ruiters. 
19 Toen verliet de Engel van God, Die vóór het leger van Israël uit ging, Zijn plaats en 
ging achter hen aan. Ook de wolkkolom verliet de plaats vóór hen en ging achter hen 
staan. 
20 Hij kwam tussen het leger van Egypte en het leger van Israël. De wolk was 
duisternis en tegelijk verlichtte hij de nacht. De een kon niet in de nabijheid van de 
ander komen, heel de nacht. 
21 Toen strekte Mozes zijn hand uit over de zee, en de HEERE liet de zee die hele 
nacht wegvloeien door een krachtige oostenwind.  Hij maakte de zee droog,  en het 
water werd doormidden gespleten. 
22  Zo gingen de Israëlieten midden in de zee op het droge. Het water was voor hen 
aan hun rechter- en linkerhand een muur. 
 
Uit het ‘groot Hallel’: psalm 136: 1, 6 -8 

Jesaja 55: 1 – 6 (uit de Herziene Statenvertaling)  

1 O,  alle dorstigen, kom tot de wateren, 
en u die geen geld hebt, kom, 

koop en eet, ja, kom, koop zonder geld, 
zonder prijs, wijn en melk. 

2 Waarom weegt u geld af voor wat geen brood is, 
en uw arbeid voor wat niet verzadigen kan? 

Luister aandachtig naar Mij, eet het goede, 
en laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed. 

3 Neig uw oor en kom tot Mij, 
luister, en uw ziel zal leven; 

want Ik zal met u een eeuwig verbond sluiten: 
de betrouwbare gunstbewijzen aan David. 

4 Zie, Ik heb Hem gegeven als Getuige voor de volken, 
als Vorst en Gebieder voor de volken. 

5  Zie, U zult een volk roepen dat U niet kende. 
en het volk dat U niet kende, zal naar U toe snellen, 

omwille van de HEERE, Uw God, 
voor de Heilige van Israël, want Hij heeft U verheerlijkt. 

6 Zoek de HEERE terwijl Hij te vinden is, 
roep Hem aan terwijl Hij nabij is. 
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Lied 327 (vz)  

Doopgedachtenis 
 
de kaarsjes worden weer ontstoken, water in de doopvont uitgegoten 
 

De apostel Paulus schrijft: 
Jullie weten toch dat de doop, 

waardoor wij één zijn geworden 
met Jezus de Gezalfde 

ons heeft doen delen in zijn dóód? 
Door de doop in zijn dood 
zijn wij met hem begraven 

opdat ook wij 
- zoals de Gezalfde door de kracht 

van de Vader uit de doden is opgewekt – 
een nieuw leven zouden leiden. 
Zijn wij één met hem geworden 

door het beeld van zijn dood, 
dan moeten wij hem ook volgen 

in zijn opstanding… 
 

In de doop zijn wij ondergedompeld én opgegaan, 
door het water van de vloed 

het leven tegemoet. Jezus ging ons voor, 
als Adam-opnieuw; in zijn doop zijn 

wij gedoopt - ondergegaan én opgestaan, 
herboren uit water en Geest. 

Zijn en onze doop gedenken wij. 
Zó beamen wij onze doop, 

in deze nacht 
waarin het licht het duister overwint, 

waarin het leven her-begint. 
Geven wij antwoord: 

 
V. Wilt u de HEER dienen, naar zijn Woord - hem als Enige? 

A. Ja, dat wil ik. 

 
V. Gelooft u in de Eeuwige, die het leven wil - en niet de dood? 
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A. Ja, ik geloof. 
 

V. Moge de Heer ons bewaren in zijn liefde. 
 

de kaarsjes worden gedoofd 
De kerk wordt verlicht 

 
 
De verkondiging en viering van het leven van de opgestane Heer 
 
Kyriegebed  

 
 
Glorialied 634  
 
Evangelielezing: Marcus 16, 1 – 8  (NBG ’51) 

1 En toen de sabbat voorbij was, kochten Maria van Magdala en Maria (de moeder) 

van Jakobus, en Salome specerijen om Hem te gaan zalven. 2 En zeer vroeg op de 

eerste dag der week gingen zij naar het graf, toen de zon opging. 3 En zij zeiden tot 

elkander: Wie zal ons de steen afwentelen van de ingang van het graf? 4 En toen zij 

opzagen, aanschouwden zij, dat de steen afgewenteld was; want hij was zeer groot. 5 

En toen zij in het graf gegaan waren, zagen zij een jongeling zitten aan de 

rechterzijde, bekleed met een wit gewaad, en ontsteltenis beving haar. 6 Hij zeide tot 

haar: Weest niet ontsteld. Jezus zoekt gij, de Nazarener, de gekruisigde. Hij is 

opgewekt, Hij is hier niet; zie de plaats, waar zij Hem gelegd hadden. 7 Maar gaat 

heen, zegt zijn discipelen en Petrus, dat Hij u voorgaat naar Galilea; daar zult gij Hem 

zien, gelijk Hij u gezegd heeft. 8 En zij gingen naar buiten en vluchtten van het graf, 

want siddering en ontzetting hadden haar bevangen. En zij zeiden niemand iets, want 

zij waren bevreesd. 
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lied 633  

Dienst rond de Tafel 

Gaven en gebeden 

In de diensten van de ‘dagen voor Pasen’ collecteren we voor het kindertehuis Imani 

in Nairobi, Kenia. Het gaat niet goed in Kenia: er heerst een vreselijke droogte, 

oogsten mislukken en ook de oorlog in Oekraïne heeft invloed op het leven van 

alledag. De prijzen voor voedsel rijzen de pan uit. Donoren van Imani doen een stap 

terug omdat ze zelf ternauwernood het hoofd boven water kunnen houden. Onze 

steun is heel erg nodig. Wij bevelen deze collecte bij u van harte aan. 

Er staan schalen bij de uitgang – er is geen rondgang.  
Overmaken kan ook:  NL22RABO 0312 4647 89 van de Wijkkas Protestantse 
Wijkgemeente Tabor o.v.v. de bestemming 

Voorbeden 

Lied 389 

De groet 
V. De vrede des Heren zij met u. 
G. Zijn vrede ook met u. 
V. Dat wij leven in vrede, geve God. 
 
Tafelgebed 
 
Onze Vader 
 
Breken en delen 
 
‚Christ lag in Todes Banden‘ – J.S. Bach, 1685 -1750 (BWV 625 en BWV 695) 
 
Postcommunio:  
Vader in de hemel, gedenk uw aarde, die geschapen is 
om goede gaarde te zijn voor allen. 
Bewaar ons, opdat wij gaande en staande blijven: leven in vertrouwen, 
in het geloof, dat machten noch krachten, in de hoogte of in de diepte, noch de dood 
ons uit uw liefde en trouw kunnen laten vallen.  
Lied 637 

Praeludium in B-dur, J.S. Bach (BWV 560) 
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Aan de diensten in de Stille Week werk(t)en mee: 

 

Witte Donderdag 
Lector: Ina Verstraate 
Orgel: Bert Wisgerhof 
Zang: Ant van Donselaar en Megchelien v.d.Broek  

 

Goede Vrijdag 
Lectoren: Elly Hoogteijling en Ant van Donselaar 
Orgel: Mieke van Dommelen 
Zang: Megchelien v.d. Broek, Ant van Donselaar en Mary Ketelaars 
 
Paaswake 
Lectoren: Ina Verstraate en Nel Hup 
Orgel: Margret Spelt 
Zang: Ant van Donselaar en Megchelien v.d. Broek 
 
Koster: Rob v.d. Steeg 
Voorganger: Gerben H. Westra  


