TEN GELEIDE
PASEN VANAF DEN BEGINNE
De weg naar Pasen voert dit jaar terug naar het begin. Naar Genesis!
Daar gaat het om. Wat gaan wij doen, nu God een nieuw begin heeft
gemaakt? Hoe onderhouden wij de vergezichten die ons met Pasen
geschonken zijn? Hoe vallen wij niet opnieuw terug aan de angst, de
chaos en de donkere machten van de dood die achter ons liggen?
Hoe wachten wij hoopvol op een duif die terugkeert met tekenen van
leven? Hoe voorkomen wij dat wij ons niet nog eens verschansen in
torens die tot de hemel willen reiken? Pasen: het einde dat geen
einde is, reikt ons een nieuw begin aan!
Op de avond van Witte Donderdag voegen wij ons in die aloude
bevrijdingsbeweging die in het Angstland van Egypte begon. Het
Evangelie brengt ons te binnen dat in kleine tekenen van brood en
wijn de boze wereld niet langer meer hetzelfde zal zijn. Als teken van
wat komen gaat, ontruimen wij de Avondmaalstafel.
Op Goede Vrijdag is ons weinig licht gegeven. Met een doorgaande
lezing van het lijdensevangelie volgens Johannes lezen wij van het
lijden van de Heer. Aan het einde van de dienst worden alle lichten
gedoofd. Toch zal een klein licht blijven branden, als een wachter die
uitziet naar het eerste licht.
Op Stille Zaterdag wordt het duister doorbroken. De Paaskaars
wordt binnengedragen. De lezingen, te beginnen bij het begin, bij
Genesis, brengen ons langzaam het geheim van de Opstanding te
binnen. Aan het einde van de dienst zullen wij dit licht van de
Paaskaars onder ons verspreiden en uitdragen in de nacht.
Op Paasmorgen zetten wij de dienst voort. Licht en jubel vallen nu
samen en in de hof waar het ooit begon, zullen de ogen van Maria
geopend worden. Na afloop van de dienst, in onze eigen Thomashof,
zullen de kinderen zich mogen uitleven in een vrolijk heidendom: zij
mogen Paaseieren zoeken. Maar het is een ander heidendom:
aangedaan door de liefde van de Heer die de dood overwon!

WITTE DONDERDAG
29 maart 2018
VIERING VAN DE MAALTIJD VAN UITTOCHT ROND DE TAFEL
Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer
Cantor-organist: Harmen Trimp
m.m.v. Wout Oosterkamp, bas
Ouderling van Dienst: Leo Endedijk
Diaken van dienst: Corine Waaning
Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) Delen uit de partita “Sei gegrüsset, Jesu gütig” - BWV 768

Opgang
Gemeente gaat staan
Intochtslied: Tussentijds 157 - (melodie: ꞋWilt heden nu tredenꞋ)
Bemoediging
V:
G:
V:

Onze hulp is in de Naam van de Heer.
Die hemel en aarde gemaakt heeft.
Wees ons genadig God, wees ons nabij.
Laat ons niet ontbreken op het feest, dat Gij ons hebt bereid.
Verzamel ons bij de uittocht van Jezus Messias
en bekleed ons met het licht en de liefde van uw Zoon.
G:
Amen.
Vredesgroet
V:
Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van de Heer Jezus Christus
G:
Amen.
V:
De vrede van Christus met u!
G:
Hij is onze vrede.
Wij groeten elkaar met de vrede van Christus
Gemeente gaat zitten
Georg Friedrich Händel (1685-1759):
Aria
How beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace
and bring glad tidings of good things.
(uit: “The Messiah” HWV 56, bewerkt voor bas)
Gebed om ontferming
2

Gemeente zingt: Gezang 174 (Liedboek van de Kerken, 1973)

Dienst der Schriften
Schriftlezing: Johannes 13: 1 - 15 (Naardense Bijbel)
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Maar voor het feest van het Pesach,
als Jezus weet dat zijn uur gekomen is
om uit deze wereld over te gaan
naar de Vader,
betoont hij,
die de zijnen in de wereld heeft liefgehad,
hun ook zijn liefde tot aan de voleinding.
Het geschiedt tijdens een maaltijd:
als de uiteenwerper reeds in het hart van
Judas Simonszoon Isjkariot heeft geworpen
dat hij hem moet prijsgeven,
en hij weet
dat de Vader hem alles in de handen
heeft gegeven
en dat hij van bij God gekomen is
en tot God heen gaat,
dat hij zich opricht van de maaltijd,
zijn kleren aflegt,
een linnen doek neemt
en zich daarmee omgordt.
Vervolgens werpt hij water in het wasbekken
en begint de voeten van de leerlingen
te wassen
en af te drogen met de linnen doek
waarmee hij omgord is geweest.
Dan komt hij bij Simon Petrus;
die zegt tot hem:
heer, wast ú mij de voeten?!
Jezus antwoordt en zegt tot hem:
wat ík doe, daar heb jíj nu geen weet van,
maar na deze dingen zul je het herkennen.
Petrus zegt tot hem:
u zult mij de voeten niet wassen,
tot in de eeuwigheid niet!
Jezus antwoordt hem:
als ik je niet mag schoonwassen
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heb je geen deel aan mij!
Simon Petrus zegt tot hem:
heer, niet alleen mijn voeten
nee, ook de handen en het hoofd!
Jezus zegt tot hem:
wie een bad heeft genomen
hoeft zich, behalve de voeten,
niet meer te laten wassen,nee, die is geheel rein;
en jullie zijn rein,- echter niet allen!
Want hij heeft geweten
wie hem zou prijsgeven;
daarom zegt hij ‘jullie zijn niet allen rein’.
Wanneer hij hun dan de voeten
heeft gewassen
neemt hij zijn kleren terug
en gaat hij weer aanliggen;
hij zegt tot hen:
herkent ge wat ik aan u heb gedaan?gij die mij ‘leermeester’ en ‘heer’ noemt,
gij zegt dat goed, want ik bén dat;
als dan ík, de heer en leermeester,
ú de voeten was,
zijt ook gíj verschuldigd
elkaar de voeten te wassen;
want ik heb u een voorbeeld gegeven
opdat, zoals ík aan ú gedaan heb
ook gíj zult doen!-

Overdenking
Gemeente zingt: Gezang 569

Dienst der Dankbaarheid
Inzameling der gaven voor Wijkdiaconie. Uw wijkdiaconie helpt waar
geen helpers zijn.
Voorbeden, Stil Gebed
Gemeente zingt: Gezang 393
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V:
G.
V:
G:
V:
G:

De Heer zal met u zijn!
DE HEER ZAL U BEWAREN!
Verheft Uw harten!
WIJ HEBBEN ZE TOT DE HEER GEHEVEN
Zegenen wij de Heer onze God!
GOED IS HET EN PASSEND.

V:

HEER, God van Israël
het past ons, U te danken op deze avond,
zo anders dan alle andere avonden.
Ja, het is onze bevrijding
U dank te brengen,
overal en altijd,
door uw Zoon de Messias Jezus,
die het menselijke leven heeft geheeld
en ons de vrijheid heeft gegeven;
want het hout van zijn dood
werd de boom van ons leven,
en wij die hem kruisigden
zijn door hem overwonnen.
Laat ons toe
met onze adem en onze geest,
met hart en ziel
zijn lof te zingen
in het koor met alle heiligen!

Zo zingen wij: Gezang 404a
V:

Gezegend zij de HEER,
die zijn belofte gehouden heeft,
die Abraham heeft uitgeleid
en Mozes heeft geroepen,
die de goden van de nacht heeft teniet gedaan,
die de zee heeft getemd om een weg te banen,
die de vaderen voorging in de woestijn
die de mensen deed weten van zijn verbond,
die zijn NAAM gelegd heeft op zijn gemeente!
Ja, gezegend zij de HEER die ons tot herder werd,
die het Pascha gebood
als een feest voor de HEER voor altijd:
gedachtenis van geslacht tot geslacht
sinds de nacht, dat zij aten het ongezuurde brood
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en dronken de beker der dankzegging,
en hadden het paaslam geofferd
waarvan het bloed aan de deuren was
tot een teken voor de engel
om voorbij te gaan!

G:

Ja, gezegend zij de HEER
die knecht werd
die zijn Zoon heeft gegeven
om een paaslam te zijn voor ons allen,
en te volbrengen
al wat geschreven staat, dat moest geschieden.
Die alzo in de nacht dat hij werd overgeleverd,
DAT IS IN DEZE NACHT,

V:

het brood nam in zijn handen,
het zegende en brak en zei:
“Neemt en eet, dit is mijn lichaam voor u,
doet dit tot Mijn gedachtenis.”
En evenzo na de maaltijd
sprak hij een dankgebed
en nam Hij de beker van de dankzegging en zei:
“Deze beker is het nieuwe verbond in Mijn bloed
tot vergeving van zonden;
drinkt allen hieruit, tot Mijn gedachtenis.”
Laat ons dan eten en drinken,
want zo gezegd zo gedaan
verkondigen wij de dood van onze HEER
totdat hij komt!

G:

MARANATHA!

ONZE VADER DIE IN DE HEMELEN ZIJT
Delen van matzes en wijn
Tijdens het Avondmaal klinkt:
Johann Sebastian Bach (1685-1750) –
“Agnus Dei qui tollis peccata mundi miserere nobis.”
“Lam van God, dat de zonden der wereld wegneemt, ontferm U over ons.”
(uit: Hohe Messe BWV 232)
6

Dankgebed
Slotlied (staande): Gezang 561 (melodie: psalm 134)
De Avondmaalstafel wordt ontruimd als opmaat naar de Goede Vrijdag
Wij verlaten de ruimte in stilte
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GOEDE VRIJDAG
30 MAART 2018
LEZING VAN HET LIJDENSEVANGELIE
Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer
Organist: Jan Pieter Lanooy
Ouderling van dienst: Kees den Blanken
Wij betreden de ruimte in stilte
Gemeente gaat staan
Intochtslied: Psalm 22: 1 en 2
Gemeente gaat zitten
Gebed om ontferming

De Lezingen
Inleiding
Gemeente zingt: Gezang 333

Gemeente zingt: Gezang 561 (melodie: psalm 134)
Schriftlezing: Johannes 18: 1 - 27 (Naardense Bijbel)
1
Als hij deze dingen heeft gezegd
trekt Jezus met zijn leerlingen uit,
de winterbedding van de Kedron over;
daar is een hof geweest
en die gaat hij met zijn leerlingen binnen.
2
Maar ook Judas,
die hem heeft prijsgegeven,
heeft van die plek geweten,
omdat Jezus zich daar dikwijls
met zijn leerlingen verzamelde.
3
Dus neemt Judas de legereenheid mee,
en vanuit de heiligdomsoversten
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en vanuit de Farizeeërs
helpers,
en komt daar aan
met lantarens, fakkels en wapens.
Jezus dan, weet hebbend van
alle dingen die over hem komen,
trekt uit en zegt tot hen:
wie zoekt ge?
Ze antwoorden hem: Jezus, de Nazoreeër!
Hij zegt tot hen:
ík ben dat!
Ook Judas, die hem heeft prijsgegeven,
heeft bij hen gestaan.
Met dat hij tot hen zegt
‘ík ben dat!’
deinzen ze achteruit en vallen op de grond.
Dan vraagt hij het hun wéér: wie zoekt ge?
Maar zij zeggen: Jezus, de Nazoreeër!
Jezus antwoordt: ik heb u gezegd:
ík ben dat;
dus als ge míj zoekt,
laat hén dan heen gaan!
Zo wordt het woord vervuld,
waarin hij heeft gezegd:
‘die ge mij hebt gegeven, van hen heb ik
niet wie ook verloren laten gaan’
Dan trekt Simon Petrus
het zwaard dat hij heeft,
treft de dienaar van de heiligdomsoverste
en hakt hem de rechter oorlel af;
maar de naam van die dienaar
is Malchus geweest.
Dan zegt Jezus tot Petrus:
werp het zwaard in de schede,want allen die een zwaard nemen
gaan door een zwaard verloren;
de drinkbeker die de Vader
mij heeft gegeven,
zal ik die níet drinken?
Dan nemen de legereenheid,
de overste-over-duizend
en de helpers van de Judeeërs Jezus vast,
boeien hem
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en voeren hem eerst naar Annas,
want die was de schoonvader van Kajafas
die de heiligdomsoverste van dat jaar
is geweest.
Maar het is Kajafas geweest
die de Judeeërs de raad heeft gegeven:
het is beter
dat één mens sterft voor de gemeenschap!
Maar Simon Petrus is,
met een andere leerling,
Jezus gevolgd; maar die leerling
is een bekende
van de heiligdomsoverste geweest
en komt mét Jezus
de voorhof van de heiligdomsoverste binnen;
maar Petrus is bij de deur blijven staan,
buiten.
Dan komt die andere leerling,
de bekende van de heiligdomsoverste,
naar buiten, zegt iets tegen de poortwachter
en voert Petrus naar binnen.
Dan zegt het meisje dat poortwachter is
tot Petrus:
ben jij niet óók een van de leerlingen
van deze mens?
Hij van zijn kant zegt: dat ben ik níet!
Maar daar staan de dienaars
en de helpers,
die een houtskoolvuur gemaakt hebben
omdat het koud is geweest,
en zij hebben zich gewarmd;
maar ook Petrus is daar geweest,
stond bij hen en warmde zich.
Dan ondervraagt de heiligdomsoverste
Jezus over zijn leerlingen
en over zijn onderricht.
Jezus antwoordt hem:
ík heb openlijk de wereld toegesproken;
ík heb altijd onderricht gegeven
in een samenkomst of in het heiligdom,daar waar alle Judeeërs bijeenkomen;
ik heb niets in het verborgene uitgesproken;
waarom ondervraagt u mij?10
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ondervraag de toehoorders
over wat ik tot hen gesproken heb;
zie, zij hier
weten wat ík heb gezegd!
Maar als hij dit zegt
geeft één van de helpers
die er naast is gaan staan
Jezus een kaakslag, zeggend:
antwoordt u de heiligdomsoverste zó?
Jezus antwoordt hem:
indien ik kwalijk heb gesproken,getuig van het kwade;
maar indien goed
waarom tuigt u me dan af?
Dan zendt Annas hem geboeid naar
Kajafas, de heiligdomsoverste.
Maar Simon Petrus is daar geweest,
stond daar en warmde zich .
Dan zeggen ze tot hem:
ben ook jíj niet één van zijn leerlingen?
Hij van zijn kant loochent het en zegt:
dat ben ik níét!
Eén van de dienaars
van de heiligdomsoverste,
die een verwant is van hem bij wie Petrus
de oorlel heeft afgehakt, zegt:
heb ik jóu niet bij hem in de hof gezien?
Dan loochent Petrus het weer;
en meteen kraait er een haan.

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) “Herzlich tut mich verlangen” BWV 527
Schriftlezing: Johannes 18: 28 – 19: 3 (Naardense Bijbel)
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Ze voeren Jezus dan
van Kajafas naar het pretorium;
maar het is in de vroegte geweest.
Zelf gaan zij het pretorium niet binnen,
om zich niet te bezoedelen,
en wel het pesach te kunnen eten
Dan komt Pilatus naar buiten, naar hen toe,
en verklaart: welke beschuldiging
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brengt u in tegen deze men
Ze antwoorden en zeggen tot hem:
als hij niet iemand was geweest die
kwaad doet
hadden we hem niet aan u overgegeven!
Dan zegt Pilatus tot hen:
neemt ú hem mee
en oordeelt hem volgens uw Wet!
De Judeeërs zeggen tot hem:
het is ons niet geoorloofd
te doden!
Zo wordt vervuld
het woord van Jezus dat hij heeft gezegd
om aan te duiden
wat voor dood hij zou gaan sterven.
Dan gaat Pilatus het pretorium weer in;
hij laat Jezus roepen en zegt tot hem:
ú, bent u de koning der Judeeërs?
Jezus antwoordt:
zegt ú dat uit uzelf
of hebben anderen u dat over mij gezegd?
Pilatus antwoordt:
ík ben toch geen Judeeër!uw eigen volk en de heiligdomsoversten
hebben u aan mij overgegeven;
wát hebt u gedaan?
Jezus antwoordt:
mijn koningschap is niet uit deze wereld;
als het iets uit deze wereld was,
dat koningschap van mij,
hadden mijn helpers ervoor gestreden
dat ik niet aan de Judeeërs
werd overgegeven,
maar mijn koninkrijk is nu eenmaal
niet van hier.
Dan zegt Pilatus tot hem:
u bent dus toch een koning?
Jezus antwoordt: ú zegt het,
dat ik een koning ben;
ík ben hiertoe geboren
en hiertoe gekomen tot de wereld:
dat ik zal getuigen voor wat waarachtig is;
al wie uit de waarachtigheid is
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hoort naar mijn stem!
Pilatus zegt tot hem:
wat ís waarachtigheid?
Als hij dit gezegd heeft
gaat hij weer naar buiten, naar de Judeeërs,
en zegt tot hen:
ik vind in hem geen enkele schuld;
maar het is gebruikelijk bij u
dat ik u met het Pesach er één loslaat;
wat is dan uw wens?zal ik u de koning der Judeeërs loslaten?
Dan schreeuwen zij het weer uit
en zeggen: die niet, nee Barabbas!
Maar Barabbas is een rover geweest.
Dan dus neemt Pilatus Jezus mee
en geselt hem.
De soldaten vlechten een kroon
van doorntakken
en zetten die op zijn hoofd;
ze werpen hem een purperen mantel om.
Nadat ze naar hem toegekomen zijn en
hebben gezegd ‘wees gegroet,
koning der Judeeërs!’
geven ze hem kaakslagen.

Gemeente zingt: Gezang 576b: 1, 2 en 3
Schriftlezing: Johannes 19: 4 - 22 (Naardense Bijbel)
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Pilatus komt opnieuw naar buiten
en zegt tot hen:
zie, ik voer hem voor u naar buiten
opdat ge erkent
dat ik geen enkele schuld bij hem vind!
Dan komt Jezus naar buiten;
hij draagt de doornenkroon
en de purperen mantel.
Hij -Pilatus- zegt tot hen:
ziehier, de mens!
Wanneer dan de heiligdomsoversten
en de helpers
hem zo zien, zeggen ze, schreeuwen ze:
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kruisigen, kruisigen!
Pilatus zegt tot hen:
neemt ú hem mee en kruisigt hem
want ík vind in hem geen schuld!
De Judeeërs antwoorden hem:
wíj hebben een Wet, en volgens de Wet
moet hij sterven:
omdat hij zich zoon van God maakt!
Wanneer dan Pilatus dit woord hoort
wordt hij nog meer bevreesd;
hij gaat weer het pretorium binnen
en zegt tot Jezus:
u, van waar bent u?
Maar Jezus geeft hem geen antwoord.
Dan zegt Pilatus tot hem:
u spreekt niet tegen mij?- weet u niet
dat ik volmacht heb om u los te laten
en volmacht heb om u te kruisigen?
Jezus antwoordt: u zou
geen enkele volmacht over mij hebben
als die u niet gegeven was van bovenaf;
daarom heeft wie mij aan u overgeeft
de grootste zonde!
Van toen af
heeft Pilatus ernaar gezocht hem los te laten.
Maar de Judeeërs schreeuwen en zeggen:
als u hém loslaat
bent u geen vriend van de keizer!al wie zichzelf koning maakt
spreekt zich uit tegen de keizer!
Als Pilatus deze woorden hoort
voert hij Jezus naar buiten
en gaat hij zitten op een verhoging
bij een plek die Steenstraat heet,
maar in het Hebreeuws:
Gabbata,- heuveltje.
Maar het is de voorbereiding
van het Pesach geweest,
zowat het zesde uur is het geweest.
Hij zegt tot de Judeeërs:
zie, uw koning!
Dan schreeuwen zij:
opheffen, opheffen, kruisig hem!
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Pilatus zegt tot hen:
moet ik uw koning kruisigen?
De heiligdomsoversten antwoorden:
we hebben geen koning
buiten de keizer!
Dan dus geeft hij hem aan hen over
om te worden gekruisigd.
Dus nemen ze Jezus mee.
Zelf het kruis torsend
trekt hij uit naar
de zogeheten Schedelplaats
die in het Hebreeuws Golgota heet.
Daar kruisigen ze hem
en mét hem twee anderen,
aan de ene en de andere kant,
maar Jezus in het midden.
Pilatus schrijft ook een strafgrond
en zet die op het kruis;
maar er is geschreven geweest:
Jezus de Nazoreeër,
de koning der Judeeërs!
Velen der Judeeërs
lezen dan die strafgrond,omdat hij dicht bij de stad was,
de plaats waar Jezus werd gekruisigd.
Hij is geschreven geweest
in het Hebreeuws,
Romeins en Helleens.
Toen hebben
de heiligdomsoversten der Judeeërs
gezegd:
schrijft u toch niet ‘de koning der Judeeërs’
maar dat híj heeft gezégd
‘ik ben de koning der Judeeërs’!
Pilatus antwoordt:
wat ik geschreven heb, héb ik geschreven!

Gemeente zingt: Gezang 577
Schriftlezing: Johannes 19: 23 - 30 (Naardense Bijbel)
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Dan nemen de soldaten,
wanneer ze Jezus kruisigen,
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zijn kleren,
en maken er vier delen van,
voor elke soldaat een deel,ook het onderkleed nemen ze.
Maar het is een naadloos onderkleed geweest,
van bovenaf als één geheel geweven.
Dan zeggen ze tot elkaar:
laten we dat niet scheuren
nee, erom loten van wie het zijn zal!zodat het Schriftwoord in vervulling gaat:
‘onder elkaar verdelen zij mijn kleren,
werpen over mijn gewaad het lot!’ (Ps. 22,19)
Dát doen dus de soldaten.
Maar bij het kruis van Jezus
hebben gestaan:
zijn moeder en de zuster van zijn moeder,
Maria,- die van Klopas,
en Maria Magdalena.
Als dan Jezus zijn moeder aanziet
en bij haar staande
de leerling die hij (het meest) heeft liefgehad,
zegt hij tot zijn moeder:
vrouwe, zie: uw zoon!
Vervolgens zegt hij tot de leerling:
zie: je moeder!en vanaf dat uur neemt de leerling haar
bij zich op.
Hierna zegt Jezus, wetend
dat reeds alle dingen voleindigd zijn,
opdat de Schrift voleindigd wordt:
‘ik heb dorst’!Er heeft daar een kruik vol azijn gelegen;
dan steken ze een spons vol van die azijn
op een hysopstengel
en brengen die naar zijn mond.
Wanneer Jezus dan de azijn neemt
zegt hij: het is voleindigd!
Hij neigt het hoofd
en geeft de geestesadem prijs.
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Stilte
Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) ꞋO Mensch bewein dein Sünde grossꞋ BWV 622
Schriftlezing: Johannes 19: 31 - 42 (Naardense Bijbel)
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Daar het Voorbereiding is geweest
vragen dan de Judeeërs aan Pilatus,
opdat de lichamen niet op de sabbat
aan het kruis blijven
-want die sabbatdag is een grote geweest-,
dat ze hun de benen breken
en zij er kunnen worden afgehaald.
Dan komen de soldaten
en breken de benen van de eerste,
én van de ander
die met hem is gekruisigd.
Maar als ze bij Jezus komen
en zien dat hij reeds gestorven is,
breken ze zijn benen niet.
Nee, één van de soldaten
stoot met een lans in zijn zijde
en meteen komt daar bloed uit en water.
Hiervan heeft getuigd
hij die het heeft gezien
en zijn getuigenis is waarachtig;
híj weet dat het waar is wat hij zegt,opdat ook gíj zult geloven.
Want dit alles geschiedt
opdat het Schriftwoord in vervulling gaat:
‘geen bot van hem zal worden verbrijzeld’.
En weer een ander Schriftwoord zegt:
‘ze zullen opzien naar
hem die ze doorstoken hebben’.
Daarna vraagt Jozef van Arimatea,
die een leerling van Jezus is,
-maar in het verborgene,
uit vrees voor de Judeeërsaan Pilatus
of hij het lichaam van Jezus mag weghalen;
en Pilatus staat dat toe;
dan komt hij en haalt hij zijn lichaam weg.
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Maar ook Nikodemus komt,
hij die in het eerst ‘s nachts
naar hem toe kwam;
hij brengt een mengsel mee van
‘mirre en aloë’,
zo’n honderd ponden.
Dan nemen ze het lichaam van Jezus
en binden het met die geurige kruiden
in lijkwindsels, zoals het voor de Judeeërs
gewoonte is om te begraven.
Maar er is op de plaats
waar hij gekruisigd is
een hof geweest,
en in die hof een nieuwe gedenkplaats,
waarin nog nooit iemand is gelegd.
Daar dan leggen ze,
vanwege de Voorbereiding
van de Judeeërs,
omdat de gedenkplaats dichtbij is geweest,
Jezus neer.

Inzameling van de gaven voor Pastoraat. Pastoraat is een wezenlijk
deel van gemeente- en kerk-zijn. Er is op veel terrein behoefte aan
toerusting en verdieping.
Orgelspel: Johannes Brahms (1833-1897) “O Traurigkeit o Herzeleid”
(uit: Elf Choralvorspiele opus posth. 122, 1897)
Voorbeden Stil Gebed Onze Vader
Slotlied (staande): Gezang 590
Alle lichten worden gedoofd. Het licht dat deze vrijdag tot een goede
vrijdag maakt blijft echter branden.
In stilte verlaten wij de kerk
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STILLE ZATERDAG - PAASWAKE
31 maart 2018
VIERING VAN DE HEILIGE DOOP IN GEDACHTENIS
Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer
Cantor-organist: Harmen Trimp
m.m.v Marijke Wubs-Beute, sopraan
Ouderling van Dienst: Jan Piek
Diaken van dienst: Heleen Struijs

Stilte en Donkerte
Voor de Opgang
Johann Sebastian Bach (1685-1750) –
“Agnus Dei qui tollis peccata mundi miserere nobis.”
“Lam van God, dat de zonden der wereld wegneemt, ontferm U over ons.”
(uit: Hohe Messe BWV 232)

De lof van het licht
Gemeente gaat staan
Bij het binnenbrengen van de Paaskaars, teken van de intocht van
het licht van de Opgestane, klinkt drie keer, op steeds verhoogde
toon:
Gezang 593
Gemeente gaat zitten
Lofprijzing
V:

Deze nacht waken wij
om een weg te vinden het donker door –
een ontkomen aan de dood,
een weg naar het licht!
Deze nacht gedenken wij
de grote daden van de Eeuwige
aan zijn kinderen gedaan.
Deze nacht getuigen wij met tal van verhalen
van de overwinning op de dood.
19

Gods gezalfde is ons voorgegaan
de diepte van de dood, de godverlatenheid
heeft hij geproefd.
Zijn trouw bleek bestand tegen het donker Hij vocht met de nacht en overwon.
Zijn liefde is sterker dan de dood.
G:

DEZE NACHT WAKEN WIJ OM HEM TE VOLGEN
OP WEG NAAR HET LICHT.
ER IS VOOR ONS EEN DOORKOMEN AAN.
ZINGEN EN JUICHEN MOGEN WIJ IN DEZE NACHT!

Gemeente zingt: Gezang 601

De Lezing
Inleiding op de lezing
Schriftlezing: Genesis 1: 1 - 2: 4a (Naardense Bijbel)
1
2

3
4
5

6

Bij begin
is God gaan scheppen,de hemelen en het aardland.
Het aardland
is in z’n geschieden geworden
woestheid en warboel,
en duisternis
op het aanschijn van de oervloed,en geestesadem van God
wervelend
over het aanschijn van de wateren.
Dan zegt God: geschiede er licht!en er geschiedt licht.
God ziet het licht aan: ja, het is goed!
Zo brengt God scheiding aan
tussen het licht en de duisternis.
God roept tot het licht ‘dag’
en tot het duister heeft hij geroepen ‘nacht’;
er geschiedt een avond
en er geschiedt een ochtend:
één dag.
Dan zegt God:
geschiede er een gewelf in het water,20

7

8

9

10

11

12

13
14

geschiede er scheiding
tussen water en water!
Dan maakt God
het gewelf
en brengt hij scheiding aan
tussen de wateren onder het gewelf
en de wateren
boven het gewelf;
en zo geschiedt.
God roept tot het gewelf ‘hemel’;
er geschiedt een avond
en er geschiedt een ochtend:
tweede dag.
Dan zegt God:
dat de wateren onder de hemel
te hoop lopen naar één oord,
en zichtbaar worde het droge!en zo geschiedt.
God roept tot het droge ‘land’
en tot de ophoping van de wateren
heeft hij geroepen
‘zeeën’;
God ziet het aan: ja, het is goed!
Dan zegt God:
laat het land groen doen groeien,
een gewas dat zaad zaait,
een vruchtdragend geboomte
dat vrucht maakt
naar zijn verschil
met daarin zijn zaad over het land!en zo geschiedt.
En het land
brengt al wat groen is naar buiten,
gewas dat zaad zaait naar zijn verschil
en geboomte
dat vrucht maakt met daarin zijn zaad,
naar zijn verschil;
God ziet het aan: ja, het is goed!
Er geschiedt een avond
en er geschiedt een ochtend:
derde dag.
Dan zegt God:
geschiede er:
21
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16

17
18

19
20
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lichten aan het gewelf van de hemel
om scheiding aan te brengen
tussen de dag en de nacht;
geschieden zullen die
als tekenen en samenkomsttijden,
voor dagen en jaren;
geschieden zullen ze
als lichten aan het gewelf van de hemel
om licht te brengen over het land!en zo geschiedt.
God maakt
de twee grote lichten:
het grote licht voor het beheer van de dag,
het kleine licht
voor het beheer van de nacht,
en ook de sterren.
God geeft ze aan het gewelf van de hemel
om licht te brengen over het land,
om te beheren de dag en de nacht,
om scheiding aan te brengen
tussen het licht en de duisternis;
God ziet het aan: ja, het is goed!
Er geschiedt een avond
en er geschiedt een ochtend:
vierde dag.
Dan zegt God:
laten de wateren wemelen
van het gewriemel van bezield leven,en laat er gevogelte vliegen over het land,
over het aanschijn van het gewelf, de hemel!
En God schept
de grote gedrochten,en alle levende ziel die rondkruipt,
waarvan de wateren zijn gaan wemelen,
naar hun verschil,
en elke gevleugelde vogel naar z’n verschil;
God ziet het aan: ja, het is goed!
Dan zegent God hen, en zegt:
draagt vrucht, weest overvloedig,
vult het water in de zeeën,
en ook het gevogelte
zij overvloedig in het land!
Er geschiedt een avond
22
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en er geschiedt een ochtend:
vijfde dag.
Dan zegt God:
brenge het land naar buiten:
‘levende ziel’ naar haar verschil:
vee, onderkruipsel
en wildleven op land
naar zijn verschil;
en zo geschiedt.
God maakt het wildleven
van het land naar z’n verschil,
het vee naar z’n verschil
en alle kruipsel van de –rode– grond
naar z’n verschil;
God ziet het aan: ja, het is goed!
Dan zegt God:
maken wij een –rode– mensheid
in ons beeld en als onze gelijkenis,laten zij neerdalen bij de vissen van de zee
en het gevogelte van de hemel,
bij het vee en bij alles van het land,
en bij alle kruipsel
dat kruipt over het land!
God schept de –rode– mensheid in zijn beeld,
in het beeld van God
heeft hij hem geschapen;
mannelijk en vrouwelijk
heeft hij hen geschapen.
Dan zegent hij hen, God,
en hij zegt tot hen, God:
draagt vrucht, wordt overvloedig,
vervult het land
en bedwingt het!en daalt neer
bij de vissen van de zee
en het gevogelte van de hemel,
bij alle leven dat kruipt over het land!
God zegt:
zie, geven zal ik u al het zaadzaaiend gewas
op het aanschijn van heel het land
en alle geboomte
waaraan een boomvrucht zaad zaait,voor jullie zal het er zijn als eten!23
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1
2

3
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en voor al het wildleven van het land
en alle gevogelte van de hemel
en al wat er kruipt over het land,
waarin een levende ziel is,
(geef ik) al het groen van gewas als eten!en zo geschiedt.
God beziet al wat hij heeft gemaakt
en zie, zéér goed!er geschiedt een avond
en er geschiedt een ochtend,
de zesde dag.
Voltooid worden de hemelen en het aardland
en heel hun strijdschaar.
God voltooit op de zevende dag
zijn werk dat hij heeft gedaan;
hij houdt sabbat op de zevende dag
van al zijn werk dat hij heeft gedaan.
God zegent de zevende dag
en heiligt die;
want daarop heeft hij sabbat gehouden
van al zijn werk,
dat God geschapen heeft om te doen.
Dit zijn de geboorten van de hemelen
en het aardland
toen zij werden geschapen,-

Gemeente zingt: Gezang 513
Orgel en Sopraan: “Couronnement d’épines”
Muziek: Hendrik Andriessen (1892-1981)
Tekst: Henri Ghéon (1875-1944),
(uit: Le Miroir de Jésus. Mystères du Rosaire - 1936)
Mères, mes soeurs, dites-moi quel rêve
N'aura pas fait pour son nouveau-né,
En le berçant une ronde aux lèvres,
La mère heureuse en sa pauvreté?
Si j'ai péché contre la sagesse
En couronnant votre front de fleurs,
Faut-il, mon Fils, que tant de tendresse
Vous ait valu tant de déshonneur?
O faible Prince, où sont vos conquêtes?
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Un rond d'épines étreint votre tête;
Un roseau sec tremble entre vos doigts...
Je veux, du moins, sous ce pauvre règne,
Humilier mon rêve qui saigne
Et de mes maux Vous faire le Roi...
Gij moeders die mijn zusters zijt,
slechts gij weet wat een moeder zich kan dromen
die gans gelukkig in haar schamelheid
het liefste in haar armen heeft genomen.
Heb ik gezondigd dan, mijn zoon,
toen ik Uw hoofd met bloemen heb omwonden,
heeft om mijn liefde nu een doornenkroon
Uw schoon gelaat geschonden?
O zwakke Prins, wat hebt Gij U verworven:
de purp'ren spot die om Uw lichaam plooit,
de scherpe smaad diep ingekorven.
Als zich dan zó mijn zoete droom voltooit,
vergeef mij dat ik U van mijn onpeilbaar leed
in dit Uw pover rijk mijn Koning weet.
Gemeente zingt: Gezang 350: 1, 2, 3 en 4

De doopgedachtenis
De gemeente schaart zich rond de doopvont
V:

Dit is de nacht, waarin wij worden teruggebracht
naar de oorsprong van onze doop:
ook wij zijn door het water getrokken,
bekleed met licht, beademd met nieuw leven.
Een nieuwe naam is ook over ons uitgesproken.
Deze nacht gedenken wij, hoe ook wij zijn weggeroepen
uit dood en duisternis.
Zo belijden wij, samen met Israël, Gods eerstgeborene:

G: Hoor Israël!
De HEER is onze God,
De HEER is één!
V:

Gij zult de HEER, uw God liefhebben
met geheel uw hart en met geheel uw ziel
en met geheel uw kracht
en uw naaste als uzelf.
25

Wilt u zich verzetten tegen alle machten
die als goden over ons heersen
en hij die genoemd wordt ‘Ik zal er zijn’ alleen dienen?
G: Ja, dat willen wij!
V:

Wilt u elk slavenjuk afwerpen
en leven in de vrijheid van Gods kinderen?

G: Ja, dat willen wij!
V:

Dit water van de heilige Doop zij ons tot gedachtenis!
Schaamt u dan niet de Christus te belijden,
want het evangelie is een kracht Gods
tot bevrijding van een ieder die gelooft;
en antwoordt in gemeenschap
met de kerk van alle eeuwen:

Gemeente zingt: Gezang 344 : 1, 2 en 3
Lezing van het Paasevangelie: Marcus 16: 1 - 8 (Naardense Bijbel)
1

2
3
4

5

6

Als de sabbat afloopt,
kopen Maria Magdalena,
Maria van Jakobus, en Salome,
balsems
en komen hem zalven.
Zeer vroeg op de eerste van de week
komen zij aan bij de gedenkplaats,
bij het opgaan van de zon.
Ze hebben tot elkaar gezegd:
wie zal voor ons de steen wegwentelen
van de poort van de gedenkplaats?en nu ze opkijken
aanschouwen ze dat hij is weggewenteld,
de steen,hoewel hij heel groot is geweest.
Als ze de gedenkplaats binnenkomen
zien ze aan de rechterkant
een jongeman zitten,
met een witte mantel omgeworpen,
en ze zijn stomverbaasd.
Maar hij zegt tot hen:
niet zo verbaasd!ge zoekt Jezus, de Nazarener,
26

7

8

die gekruisigd is?hij is opgewekt, hij is niet hier;
zie, dit is de plaats
waar ze hem hebben gelegd;
nee, gaat heen, zegt aan zijn leerlingen
en aan Petrus
dat hij u voorgaat naar Galilea;
daar zult ge hem zien,
zoals hij u heeft gezegd!
Naar buiten gekomen
vluchten ze weg van de gedenkplaats,want siddering en ontzetting*
heeft hen bevangen;
en ze zeggen aan niemand iets,
want ze zijn gaan vrezen.

Gemeente zingt: Gezang 642
Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader
Diaken:

De Heer is waarlijk opgestaan

Gemeente: Christus, het licht der wereld
Voorganger: Oogappel van de Vader
door wie God naar mensen kijkt.
Schijnsel van vaderlijke liefde
liefde voor de mensenkinderen.
Diaken:

Christus het licht der wereld.
Het vuur in onze harten, dat Hij ontstoken heeft.

Gemeente: Wij dragen het licht, gemeenschap van Christus,
het levend licht, wij geven het door,
een lopend vuur, door heel de wereld
naar buiten gedragen in deze nacht.
Uitdelen van het licht
Slotlied: Gezang 612 (melodie: ꞋDe ware kerk des HerenꞋ)
Orgelspel: Marius Monnikendam (1896-1977) - Toccata, 1935
Wij verlaten de kerk, dragen het licht de nacht in en zetten morgen
de dienst voort.
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Wout Oosterkamp

Wout Oosterkamp ontwikkelde een zangcarrière op internationaal
niveau. Hij trad op in Europa en de Verenigde Staten met bekende
orkesten en beroemde dirigenten, aanvankelijk als opera-zanger,
maar later ook als lied- en oratoriumzanger. Hij was regelmatig te
gast op internationale festivals zoals het Holland Festival, het
Glyndebourne Festival en de Biënnale van Venetië. De componisten
Jan van Vlijmen, Daan Manneke en Nigel Osborne schreven speciaal
voor hem een aantal operarollen. Momenteel richt hij zich op kleine
optredens zoals in de Thomaskerk.
Jan Pieter Lanooy

Jan Pieter Lanooy (Nieuwegein, 1993) begon met orgelspelen op
tienjarige leeftijd bij Karolien Schuurmans en Bart Wuilmus in BaarleHertog (België). Later kreeg hij orgellessen in Den Haag van
toenmalig Kloosterkerk-organist Jan Hage. Sinds 2015 studeert hij
aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag bij Jos van der Kooy.
In 2017 rondde hij aldaar zijn Bachelor ‘cum laude’ af. Daarnaast
rondde Jan Pieter in 2016 de Bachelor Geschiedenis aan de
Universiteit van Leiden af met een scriptie over het Müller-orgel van
Haarlem. Momenteel studeert hij Applied Musicology aan de
Universiteit Utrecht naast zijn Master Orgel in Den Haag. Jan Pieter is
organist van de PKN-gemeente Warmond en tweede organist van de
Westerkerk te Amsterdam.
Marijke Wubs-Beute

Op jonge leeftijd begon Marijke met blokfluit spelen en na een paar
jaar koos zij de harp. Aan het conservatorium in Zwolle is zij Docent
Muziek gaan studeren en kreeg daar harples van Manja Smits.
Zingen heeft Marijke ook altijd veel gedaan en in haar
conservatorium-periode ontdekte zij klassieke zang. Marijke kreeg
les van Heike Rowold, Felix Schooneboom en Riekje Bakker. En
mocht naast harp ook klassieke zang als musiceervak afsluiten. Zij is
dirigent van twee gemengde koren, werkt als docent zang en AMV
aan de piano. Op dit moment is Marijke weer aan de studie: aan het
Prins Claus Conservatorium in Groningen studeert zij sinds 2016 bij
Louis Buskens koordirectie en sinds 2017 bij Hanneke de Wit zang.
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