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Witte Donderdag  

Voorganger: ds. Gerda van Vliet 

Organist:  Joke Bartelds 

m.m.v.:   Werkgroep liturgisch bloemschikken 

 

Goede Vrijdag 

Voorganger: ds. Gerda van Vliet 

Organist: Bert van der Klis 

m.m.v.:  Cantorij o.l.v. Willy Misker 

  Werkgroep liturgisch bloemschikken 

 

Stille Zaterdag 

Voorganger: ds. Gerda van Vliet 

Organist: Willy Misker 

m.m.v.:  Werkgroep liturgisch bloemschikken 

 

Pasen 

Voorganger: ds. Gerda van Vliet 

Organist: Willy Misker 

m.m.v.:  Werkgroep liturgisch bloemschikken 
 

 

 



Donderdag 14 april 2022 

 

– Witte Donderdag – 

 

Wit 

Wit is de kleur van de vreugde, 

wit is de kleur van het nieuwe leven, 

van Christus' overwinning op de dood. 

Hij is de Alpha en de Omega, 

de eerste en de laatste 
 

Orgelspel 

 

Woord van welkom 

 

Intochtslied: Ps. 100:1 en 2  

 

Juich Gode toe, bazuin en zing. 

Treed nader tot gij Hem omringt, 

gij aarde alom, zijn rijksdomein, 

zult voor de Heer dienstvaardig zijn. 

 

Roep uit met blijdschap: ‘God is Hij. 

Hij schiep ons, Hem behoren wij, 

zijn volk, de schapen die Hij hoedt 

en als beminden weidt en voedt.’ 

 

Bemoediging en groet 

 

Lied: Ps. 100:4 

 

Want God is overstelpend goed, 

die ons in vrede wonen doet. 

Zijn goedheid is als morgendauw: 

elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw. 

 

Gebed  



Lied: 558:1 en 2 

 

Jezus, om uw lijden groot, 

om uw leven en uw dood 

die volbrengen ’t recht van God, 

Kyrie eleison. 

 

Heer, om uw zachtmoedigheid, 

vorst die op een ezel rijdt 

en om Sions onwil schreit, 

Kyrie eleison. 

 

Schriftlezing: Luk. 22:1-13 

 

Lied 558:4  

 

Om het brood, Heer, dat Gij breekt, 

om de beker die Gij reikt, 

om de woorden die Gij spreekt, 

Kyrie eleison. 

 

Schriftlezing: Luk. 22:14-30   

 

Lied 747:5 en 7  

 

Ja, Hij zal ons geleiden 

in ’t schone paradijs, 

het bruiloftsmaal bereiden 

zijn grote naam ten prijs. 

De liefde die wij zingen, 

zo schoon, zo ongekend, 

zal uit de bron ontspringen 

van God ons middelpunt. 

 

Dan zijn wij aangezeten 

in Gods verheven zaal, 

en zullen met Hem eten 

het eeuwig avondmaal. 

Dan schenkt de boom des levens 



ons vrucht in overvloed, 

en van de stroom des levens 

drinken wij daar met God. 

 

Overdenking 

 

Lied: Van Harte 66 (Melodie Lied 756) 

 

De bekers zijn gevuld 

het brood tot delen klaar, 

waarin U zich onthult 

als gave, goed en waar. 

 

Wij nemen dankbaar aan 

uw teken, als het woord, 

waarin wij God verstaan 

en Hij ons heeft gehoord. 

 

Uw Tafel schept een band, 

dwars door de werk’lijkheid, 

met dromen van uw land 

en geur van eeuwigheid. 

 

Avondmaalsviering 

 

Zegening 

Gezegend Hij die komt in de naam van de HEER. 

Hosanna in de hoge. 

Gezegend zijt Gij, God onze Vader, 

en gezegend is Jezus die komt in uw Naam. 

Want Hij is tot het uiterste gegaan om ons voor U te behouden, 

Hij heeft voor ons uit de doortocht gemaakt 

door de engte van de dood naar de ruimte van het leven. 

Zo is Hij onze herder, de hoeder van zijn volk 

 

Vredegroet - Lied 421 

 

Vrede voor jou (2x) 

 



Binnenbrengen brood en wijn 

 

Lied:833 

 

Neem mij aan zoals ik ben, 

wek in mij wie ik zal zijn, 

druk uw zegel op mijn hart en leef in mij. 

 

Woorden uit Luk. 22:14, 19-20 
 

Delen van brood en wijn 

 

Lied 568a 

 

Ubi caritas et amor, 

ubi caritas Deus ibi est. 

 

Gebeden 

 

Collecten bij de uitgang. 

 

Slotlied:  542:1, 3 en 4 

 

God roept de mens op weg te gaan, 

zijn leven is een reis: 

‘Verlaat wat gij bezit en ga 

naar ’t land dat Ik u wijs.’ 

 

Heer, geef ons moed en doe ons gaan 

uw weg door de woestijn 

en laat uw Zoon een laaiend vuur, 

een nieuwe Mozes zijn. 

 

Eer aan de Vader en de Zoon 

en aan de heilige Geest, 

God, die al voor de eerste mens 

belofte zijt geweest. 

 



Zending en Zegen  

 

Amen – Lied 415:3 

 

Amen, amen, amen! 

Dat wij niet beschamen 

Jezus Christus onze Heer, 

amen, God, uw naam ter eer! 

 

Orgelspel 

 
Collecten bij de uitgang 

1. Diaconie 

2. Project 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vrijdag 15 april  2022 

– Goede Vrijdag –  

 

Paars 

Paars is de kleur van het stil worden, 

van bezinning en gebed. 

Het zilveren kruis met de kroon en het lam 

leiden onze gedachten naar Jezus 
 

Orgelspel 

 

Welkom 

 

Samenzang Zingenderwijs 73:1, 2, 3 en 5  

 

Hij deelt de pijn, het lot het leed, 

van mensen arm en naakt. 

O, dat de hemel ons bekleedt, 

ons niet verloren laat. 

 

Maar door de Heer die alles gaf 

ons nieuwe mensen maakt, 

onder zijn kleed van bovenaf 

geweven zonder naad. 

 

Wij zuchten bij onzegbaar leed, 

de mensen arm en naakt: 

Dat toch de hemel ons bekleedt, 

niet eeuwig sterven laat. 

 

Hij zal niet blijven in het graf, 

die door de dood heen gaat, 

geeft ons zijn kleed van bovenaf 

geweven zonder naad. 

 

Bemoediging en groet 

Gebed 



Inleidende woorden 

 

Cantorij Kumbaya, my Lord (Kom bij mij. Heer) 

 

Lezing van het lijdens-evangelie uit Lukas in stemmen 

afgewisseld met zang door cantorij en samenzang 

 

Lukas 22: 39-46 

 

Cantorij 

 

Dat wij niet slapen, daglicht bewoners 

dat wij ons houden, nuchter van liefde. 

Reik ons uw beker water dat dorstig maakt, 

woorden die horen doen. Reik ons uw hand. 

Kome wat komt. Maar laat het om Jou zijn 

dat wij het uithouden en niet om niemand 

dat wij de beker drinken tot de bodem 

dat wij dit leven leven tot de dood. 

 

Lukas 22:47-53 

 

Samenzang 

 

De toekomst is hun duister als de nacht 

geen licht is meer te speuren in hun ogen. 

Een kille angst heeft hen bijeengebracht, 

waarin de oude dromen zijn vervlogen. 

Zij hadden ooit Gods grote dag verwacht, 

de dood heeft hen verraderlijk bedrogen 

 

De nacht is koud, er brandt geen lichtend vuur. 

De wond van wanhoop wil niet meer genezen, 

een stille pijn die uitentreuren duurt, 

geen weg naar morgen wordt hen meer gewezen. 

Geen antwoord op de leegte van dit uur, 

slechts vragen zijn bij elk van hen te lezen. 

 

Lukas 22: 54-62 



Cantorij Lied 833 

 

Neem mij aan zoals ik ben, wek in mij wie ik zal zijn 

druk uw zegel op mijn ziel en leef in mij (1x zingen, 1x neuriën) 

 

Allen 

U omarmt mij wie ik ben, zuivert en bezegelt mij. 

U belofte is: Ik zal er zijn voor jou  

 

Lucas 22: 63 – 23: 5 

 

Samenzang (melodie Lied 990) 

 

U roept ons tot de orde / om hier een lied te zijn. 

Om samen uw hartslag te worden / als tegenstem tegen pijn. 

 

U breekt ons stille zwijgen / en spelt het woord voor woord 

hoe U hier gestalte wilt krijgen /  in liefde nog ongehoord. 

 

U nodigt stemmen tot zingen, / bemoedigt ons tot daad. 

En zegent het hart van wie gingen / de weg waarlangs Christus gaat.            

 

Lucas 23:6-12 

 

Cantorij 

 

Maak mij nu stil, verdrijf de razernijen, maak mij nu stil, het woord is op 

mijn tong. 

Gij zijt het zelf, Gij engel van de stilte, Gij zijt de stem waarmee ik van u 

zong. 

Maak mij nu stil, dat stilte in mij zij. Gij zijt het zelf die stilte zijt. 

Maak mij nu stil, dat vrede in mij komt. Gij zijt het zelf, maak mij nu stil. 

 

Maak mij nu vrij, durf ik het nu te vragen? Maak gij mij vrij, van 

machtsbezit bevrijd? 

Maak mij nu vrij om wapens van de angsten. Ik vraag het u die mijn 

bevrijder zijt. 

Ik ken u niet, ik spreek uw naam niet uit die om mij zijt, die niet bestaat. 



Maak mij nu vrij die zijn zult die gij zijt. Maak mij nu vrij voor 

liefdesdaad. 

 

Lucas 23:13-25 

 

Lied 558  

 

Cantorij  Jezus, om uw lijden groot 

 Om uw leven en uw dood 

Die volbrengen ’t recht van God 

Kyrie eleison 

 

Allen Om het zwijgen, het geduld 

Waarmee Gij de wet vervult, 

Als men vruchtloos zoekt naar schuld, 

Kyrie eleison 

 

Cantorij Om het woord van godd’lijk recht 

 dat Gij tot uw rechters zegt, 

 zelf hebt G’ uw geding beslecht, 

 Kyrie eleison 

 

Allen`  Heer, om uw vijf wonden rood, 

Om uw onverdiende dood, 

Smeken wij in onze nood, 

Kyrie eleison 

 

Cantorij Wek mijn zachtheid weer. 

 Geef mij terug de ogen van een kind 

 Dat ik zie wat is, en mij toevertrouw 

 en het licht niet haat 

 

Lucas 23:26-32 

 

Cantorij Gij die één en eeuwig zijt, verweg onbeeldbaar God, 

 Maar in uw woord dichtbij  -  doe ons verstaan 

 Keer ons om naar U toe, keer ons toe naar elkaar.  

  

Lucas 23:33-43 



Samenzang (Melodie 1008) 

 

Wie gebroken is door lasten, zwakheid aan den lijve kent, 

wie in duisternis moet tasten, van het licht is afgewend, 

die hoort woorden, onomwonden, van een God die ons herkent. 

 

Wie zichzelf niet meer kan dragen, naar beneden is gericht, 

wie verdwaalt in duizend vragen en moet leven zonder licht, 

die wordt bij de hand genomen en door God zélf opgericht. 

 

Jezus, mens van God gekomen, om met mensen mens te zijn, 

U hebt lasten aangenomen, bent gebogen onder pijn. 

Zo hebt U het Licht ontstoken, om de mens een God te zijn. 

 

Lucas 23:44-46 

 

Cantorij 

 

Aan het einde van het leven neemt Gods geest de laatste adem in Haar 

grote waaien op. 

Onze geest wordt weer verenigd met God die haar gegeven heeft. 

En wat er blijft wordt in lucht en aarde opgenomen voor leven dat 

opnieuw ontstaat. 

Niets gaat verloren. 

 

Lucas 23:47-56 

 

Cantorij 

 

Laten wij dan nu begraven wie zijn taak hier heeft gedaan, 

toevertrouwen aan de aarde, met zijn woorden verdergaan.  Stof uit stof 

en as uit as. 

 

Laten wij dan nu de tranen van verdriet en van gemis, 

laten vallen op de aarde die ons wieg en woning is.  Stof uit stof en as uit as. 

 

Laten wij dan nu verzorgen wat er bleef van deze mens, 

wetend dat zijn geest geborgen bij de Bron van alles is.  Stof uit stof en as 

uit as. 



Stilte 

 

Onze Vader 

 

Samenzang Lied 852 (melodie Lied 650) 

 

U komt mij, lieve God, 

zo nederig nabij, 

in dagen van gemis 

en moeite vindt u mij. 

 

U daalt het duister in, 

U deelt mijn angst en pijn, 

zo dodelijk bedroefd 

als maar een mens kan zijn, 

 

een man van smarten die 

ter aarde valt en schreit, 

een lotgenoot, een vriend, 

o Heer, die bij mij zijt, 

 

ik bid U, laat het licht 

dat doorbrak in uw smart, 

de zon die Pasen heet, 

ook dagen in mijn hart. 

 

In stilte verlaten we de kerk 

  

  



Zaterdag 16 april 2022 

 

– Stille Zaterdag – 

 

Paars 

Paars is de kleur van het stil worden, 

van bezinning en gebed. 

Het zilveren kruis met de kroon en het lam 

leiden onze gedachten naar Jezus 
 

In stilte komen we de kerk binnen 

 

Stilte 

 

Bemoediging en groet 

 

Lied 256: Blijf met uw genade bij ons (2x) 

 

Gebed 

 

Zingen: Lied 256 Blijf met uw genade bij ons (1x) 

 

Blijf met uw genade bij ons, 

Heer, onze God. 

O, blijf met uw genade bij ons, 

licht in het duister. 

 

Schriftlezing: Jes. 38:10-20 

 

Lied: Psalm 43:5 

 

Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen, 

mijn hart, wat kwelt gij u zozeer? 

Vertrouw op ’s Heren welbehagen. 

Hij doet weldra de morgen dagen. 

Ja, ik zal zingen tot zijn eer: 

mijn redder is de Heer. 



Schriftlezing: Psalm 42 

 

Lied: Psalm 42:1 en 7 

 

Evenals een moede hinde 

naar het klare water smacht, 

schreeuwt mijn ziel om God te vinden, 

die ik ademloos verwacht. 

Ja, ik zoek zijn aangezicht, 

God van leven, God van licht. 

Wanneer zal ik Hem weer loven, 

juichend staan in zijn voorhoven? 

 

Hart, onrustig, vol van zorgen, 

vleugellam geslagen ziel, 

hoop op God en wees geborgen. 

Hij verheft wie nederviel. 

Eens verschijn ik voor de Heer, 

vindt mijn ziel het danklied weer: 

Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven 

altijd aan de dood ontheven. 

 

Stilte 

 

Overdenking 

 

Stilte 

 

Lied: 575:1 en 6 

 

Jezus, leven van ons leven, 

Jezus, dood van onze dood, 

Gij hebt U voor ons gegeven, 

Gij neemt op U angst en nood, 

Gij moet sterven aan uw lijden 

om ons leven te bevrijden. 

Duizend, duizendmaal, o Heer, 

zij U daarvoor dank en eer. 

 



Dank zij U, o Heer des levens, 

die de dood zijt doorgegaan, 

die Uzelf ons hebt gegeven 

ons in alles bijgestaan, 

dank voor wat Gij hebt geleden, 

in uw kruis is onze vrede. 

Voor uw angst en diepe pijn 

wil ik eeuwig dankbaar zijn. 

 

DOOPGEDACHTENIS 

 

Rom. 6:3-11 
3Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn 

dood? 4We zijn door de doop in zijn dood met Hem begraven om, zoals 

Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw 

leven te leiden. 5Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn 

opstanding. 6immers, we weten dat ons oude bestaan met Hem gekruisigd 

is omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven: we mochten niet 

langer slaven van de zonde zijn. 7Wie gestorven is, is rechtens vrij van de 

zonde. 8Wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven we dat we ook 

met Hem zullen leven, 9omdat we weten dat Christus, nu Hij is opgewekt 

uit de dood, niet meer sterft: de dood heeft geen macht meer over 

Hem. 10Door zijn sterven is Hij voor eens en altijd dood voor de zonde; en 

nu Hij leeft, leeft Hij voor God. 11Zo moet ook u uzelf zien: dood voor de 

zonde, maar in Christus Jezus levend voor God. 

 

Lied: 886 

 

Abba, Vader, U alleen, 

U behoor ik toe. 

U alleen doorgrondt mijn hart, 

U behoort het toe. 

Laat mijn hart steeds vurig zijn, 

U laat nooit alleen 

Abba, Vader, U alleen, 

U behoor ik toe. 

 

We staan rond het doopvont 

 



Water wordt in het doopvont gegoten 

 

Woorden uit lied 351 

 

In U zijn wij begrepen in u zijn wij gedoopt.  

Uw dood werd ons ten teken, uw leven onze hoop.  

Nu weten wij voorgoed: gij zult ons nooit begeven,  

uw lichaam is ons leven, uw offer is ons bloed.  

Wij zijn in u begraven, wij staan met u rechtop.  

Wij zijn niet langer slaven, maar kinderen van God. 

 

Lied: 287:3 en 5 

 

Rond het water van de doop 

komt de Rode Zee ter sprake; 

droogvoets, tussen nood en dood 

volgen wij een brandend baken: 

in het nachtelijke uur 

vlamt een vuur. 

 

Rond het licht dat leven doet 

groeten wij elkaar met vrede. 

Paaslicht straal ons tegemoet, 

zegen wie uw liefde delen, 

licht dat dit geheim behoedt: 

God is goed. 

 

Gebed  - (Luthers avondgebed, Lied 202)  

 

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

Blijf bij ons en bij uw ganse kerk aan de avond van de dag,  

aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld.  

Blijf bij ons met uw genade en goedheid,  

met uw troost en zegen, met uw woord en sacrament.  

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.  

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



Allen – Lied 431c 

 

Amen – amen - amen 

 

We verlaten in stilte de kerk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Zondag 17 april 2022 

 

- Pasen – 

 

Wit 

Wit is de kleur van de vreugde, 

wit is de kleur van het nieuwe leven, 

van Christus' overwinning op de dood. 

Hij is de Alpha en de Omega, 

de eerste en de laatste 
 

VOORBEREIDING 

 

Orgel 

 

Welkom, mededelingen 

 

Intochtslied: 216:1, 2 en 3  

 

Dit is een morgen als ooit de eerste, 

zingende vogels geven hem door. 

Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 

beide ontspringen nieuw aan het woord. 

 

Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 

vochtige gaarde, geurig als toen. 

Dank voor gewassen, grassen en bomen, 

al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 

 

Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 

licht dat ooit speelde waar Eden lag. 

Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 

dank opgetogen Gods nieuwe dag. 

 

De nieuwe Paaskaars wordt binnengedragen en aangestoken 

 

 



Lied: 632:1 en 3  

 

Dit is de dag die de Heer heeft 

gemaakt en gegeven. 

Laat ons Hem loven en danken, 

verheugd dat wij leven. 

Diep in de nacht 

heeft Hij verlossing gebracht, 

heeft Hij ons licht aangeheven. 

 

Nu zend uw Geest, als een vuur, 

als een stem in ons midden. 

Dat wij van harte 

elkander verstaan en beminnen 

en zo voortaan 

eren uw heilige naam 

en U in waarheid aanbidden. 

 

Bemoediging en groet 

 

Aanvangswoorden 

 

Lied: Psalm 95:3 

 

Kom, werpen wij ons voor de Heer 

die ons gemaakt heeft biddend neer, 

wij, die het volk zijn van zijn weide. 

Want onze God, Hij gaat ons voor, 

Hij trekt met ons de diepte door. 

Zijn hand zal ons als schapen leiden. 

 

Gebed om ontferming 

 

 

 

 

 

 

 



Glorialied: Psalm 95:1 

 

Steek nu voor God de loftrompet, 

Hem die ons in de vrijheid zet. 

Kom voor zijn aanschijn met verblijden. 

Breng Hem de dank van al wat leeft, 

Hem, die ons heil gegrondvest heeft. 

Vier Hem, de koning der getijden. 

 

Leefregel: Ef. 4:25-5:1 

 

Lied: 657:1 

 

Zolang wij ademhalen 

schept Gij in ons de kracht 

om zingend te vertalen 

waartoe wij zijn gedacht: 

elkaar zijn wij gegeven 

tot kleur en samenklank. 

De lofzang om het leven 

geeft stem aan onze dank. 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

Gebed voor de opening van het Woord 

 

Schriftlezing OT: Jes. 43:14-21 

 

Lied: 654:1  

 

Zing nu de Heer, stem allen in 

met ons die God lofzingen, 

want Hij deed ons van het begin 

verrukkelijke dingen. 

Hij heeft het menselijk geslacht 

in ’t licht geroepen en bedacht 

met louter zegeningen. 

 

Schriftlezing NT: Luc. 24:1-12 



Lied: 654:4 en 6 

 

Maar God heeft naar ons omgezien! 

Wij, in de nacht verdwaalden, – 

hoe zou het ons vergaan, indien 

Hij ons niet achterhaalde, 

indien niet in de duisternis 

het licht dat Jezus Christus is 

gelijk de morgen straalde. 

 

Zing dan de Heer, stem allen in 

met ons die God lof geven: 

Hij schiep ons voor een nieuw begin, 

hoeveel wij ook misdreven. 

Hij riep ons uit de nacht in ’t licht 

van zijn genadig aangezicht. 

In Christus is ons leven! 

 

Verkondiging 

 

Lied: ELB 132:1 en 3  

 

U zij de glorie, opgestane Heer 

U zij de victorie, nu en immer weer 

Uit een blinkend stromen, daalde d'engel af 

Heeft de steen genomen, van 't verwonnen graf 

U zij de glorie, opgestane Heer 

U zij de victorie, nu en immer meer 

 

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft 

Die mij heeft genezen, die mij vrede geeft 

In Zijn goddelijk wezen, is Zijn glorie groot 

Niets heb ik te vrezen, in leven en in dood 

U zij de glorie, opgestane Heer 

U zij de victorie, nu en immer meer 

 

 

 

 



GEBEDEN EN GAVEN 

 

Gebeden 

 

Gaven - bij de uitgang 

 

Slotlied: 624:1, 2 en 3 

 

Christus, onze Heer, verrees, 

halleluja! 

Heil'ge dag na angst en vrees, 

halleluja! 

Die verhoogd werd aan het kruis, 

halleluja, 

bracht ons in Gods vrijheid thuis, 

halleluja! 

 

Prijs nu Christus in ons lied, 

halleluja, 

die in heerlijkheid gebiedt, 

halleluja, 

die aanvaardde kruis en graf, 

halleluja, 

dat Hij zondaars ’t leven gaf, 

halleluja! 

 

Maar zijn lijden en zijn strijd, 

halleluja, 

heeft verzoening ons bereid, 

halleluja! 

Nu is Hij der heem'len Heer, 

halleluja! 

Eng'len jub'len Hem ter eer, 

halleluja! 

 

WEGZENDING EN ZEGEN 

 

Zending en Zegen  

 



Amen – Lied 415:3  

 

Amen, amen, amen! 

Dat wij niet beschamen 

Jezus Christus onze Heer, 

amen, God, uw naam ter eer! 

 

Orgelspel 

 
Collecten bij de uitgang 

1. Diaconie 

2. Zuiderkerkgemeente 

3. 40 dagen Project 

 

 

 

 

 

 
Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken in de lokalen achter de kerk 

 


