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GOEDE VRIJDAG, 7 april 2023

voor de dienst is er stilte

zingen psalm 65: 1 (staande)



drempelgebed

v:      Bij U, Heer, schuilen wij
in het onbarmhartig licht van deze dag. 
Hoor ons, God,
en blijf ons niet ver.

a:   Hoor ons God, en kom ons te hulp.

v:      Gij zijt een wal tegen nacht en ontij, 
Gij, de grond van ons vertrouwen.
In uw handen, Heer,
bevelen wij ons leven.

a:   Beschut ons met de schaduw van uw vleugels.

v:      Hier gedenken wij Jezus Messias, 
in zijn lijden, in zijn dood.
In de dagen van zijn leven
Heeft Hij onze zwakheid gedragen,
onze leegte onder ogen gezien. 
Hier zien wij op naar het kruis. 
Laat dit uur voor ons zijn
als een waken en bidden met Hem.

a:   In uw handen, Heer, bevelen wij ons leven. 
 Amen. 

gemeente gaat zitten
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lezing Jesaja 53: 1 – 12

zingen lied 576 b:  1 (allen), 2 (koor), 7 (allen)

liturgiemakers: melodie vers 1 graag in 
liturgieboekje

1. O hoofd vol bloed en wonden,
bedekt met smaad en hoon,
o hoofd zo wreed geschonden,
uw kroon een doornenkroon,
o hoofd eens schoon en heerlijk
en stralend als de dag,
hoe lijdt Gij nu zo deerlijk!
Ik groet U vol ontzag.

2. O hoofd zo hoog verheven,
o goddelijk gelaat,
waar werelden voor beven,
hoe bitter is uw smaad!
Gij, eens in 't licht gedragen,
door engelen omstuwd,
wie heeft U zo geslagen
gelasterd en gespuwd?

7. Wees Gij om mij bewogen
en troost mijn angstig hart.
Voer mij uw beeld voor ogen,
gekruisigde, uw smart.
Dan zal ik vol vertrouwen,
gelovig en bewust,
uw aangezicht aanschouwen.
Wie zo sterft, sterft gerust.



lezing uit het evangelie, afgewisseld met liederen

lezen Marcus 14: 26 – 31

zingen lied 558: 1 (koor) en 4 (allen)

4. Om het brood, Heer, dat Gij breekt,
om de beker die Gij reikt,
om de woorden die Gij spreekt,
Kyrie eleison.

lezing Marcus 14: 32 – 52

zingen lied 558: 5

5. Here, om uw bloedig zweet,
als Ge alleen de wijnpers treedt,
om de kelk vol bitter leed,
Kyrie eleison.
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lezing Marcus 14: 53 – 72

zingen lied 558: 6

6. Om het zwijgen, het geduld,
waarmee Gij de wet vervult,
als men vruchtloos zoekt naar schuld,
Kyrie eleison.

lezing Marcus 15: 1 – 15

zingen lied 558: 7

7. Om het woord van goddelijk recht
dat Gij tot uw rechters zegt,
– zelf hebt Ge uw geding beslecht, –
Kyrie eleison.

lezing Marcus 15: 16 – 32

(u wordt verzocht te gaan staan)

lezing Marcus 15: 33- 39

zingen lied 558: 8 (allen), 9 (koor) en 10 (allen)

8. Om de doornen van uw kroon,
om de geseling en de hoon,
roepen wij, o Mensenzoon,
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.

de paaskaars wordt gedoofd

stilte

(we gaan weer zitten)

lezing Marcus 15: 40-47

zingen lied 590: 1, 2 en 3

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

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

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

stilte

het beklag Gods

v.: 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?

zingen (koor)

 

v.: Ik heb u onder mijn regenboog gesteld,



een teken van vrede en toekomst,
maar dodende wapens richten zich op mensen,
en bedreigen de schepping die mij dierbaar is.
Waarom laat gij dit toe?

a: HEILIGE GOD,
HEILIG EN MACHTIG,
HEILIG EN ONSTERFELIJK,
ONTFERM U OVER ONS.

v: Ik heb mij laten kennen als uw bevrijder,
als bondgenoot van wie wordt onderdrukt,
maar tallozen worden getergd en geteisterd
door terreur en tirannie.
Waarom laat gij dit toe?

a: HEILIGE GOD,
HEILIG EN MACHTIG,
HEILIG EN ONSTERFELIJK,
ONTFERM U OVER ONS.

v: 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,
HEILIG EN MACHTIG,
HEILIG EN ONSTERFELIJK,
ONTFERM U OVER ONS.

v: Ik heb mijn woord aan u gegeven
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en u mijn hartsgeheimen toevertrouwd,
maar afgoden vinden overal gehoor
en mensen kiezen wegen ten dode.
Waarom laat gij dit toe?

a: HEILIGE GOD,
HEILIG EN MACHTIG,
HEILIG EN ONSTERFELIJK,
ONTFERM U OVER ONS.

v: Ik heb mijn eigen Zoon tot u gezonden,
mijn sprekend evenbeeld, 
mijn uitgestrekte hand,
maar hij is afgewezen, uitgestoten,
vernederd tot de diepste dood.
Ik heb hem bij u teruggebracht,
de levende, de bron van alle leven,
maar hij gaat dood aan alle kruisen,
waar mensen worden vastgenageld.
Waarom laat gij dit toe?

a: HEILIGE GOD,
HEILIG EN MACHTIG,
HEILIG EN ONSTERFELIJK,
ONTFERM U OVER ONS.

v: 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 bewaard in mijn hand, in mijn hart,
Ik heb u mijn ziel, mijn Zoon, geofferd,
Wat had ik nog meer moeten doen,
dat ik niet heb gedaan?



 

stilte

doxologie:

Luthers avondgebed (gezamenlijk gebeden)

Heer, 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 ons leven 
aan de avond van de wereld. 

Blijf bij ons 
met Uw genade en goedheid 
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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.   Amen.

slotlied lied 256

(wij verlaten in stilte de kerk; er is nu geen orgelspel ...)



PAASWAKE, 8 april 2023

Het is donker in de kerk, buiten brandt een vuurkorf. 

voor de dienst is er stilte

zingen lied 598
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de paaskaars wordt aan het vuur buiten aangestoken

wanneer de paaskaars binnen wordt gebracht gaan allen staan

wij geven elkaar het paaslicht door tijdens het zingen van
zingen lied 601

koor 1 Licht dat ons aanstoot in de morgen,
voortijdig licht waarin wij staan
koud, één voor één en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.

allen 2



allen 3 Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad bekijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.

bemoediging

v: De Heer zal bij u zijn,
a: de Heer zal u bewaren.

vraag: Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere 
nachten? Waarom slapen wij niet, maar waken wij 
het donker door?

anwoord: Dit is de nacht 
waarin we de grote daden van God gedenken.
Dit is de nacht waarin we gedenken 
dat Hij hemel en aarde heeft geschapen, 
en dat de mensen geroepen zijn uit het duister tot 
het licht. 
Luister maar!

lezing uit het boek Genesis 1:1-5 en 26-31a

(hierna kunnen de kaarsen gedoofd worden)
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zingen lied 638 (na de eerste lezing verdeling koor-allen; 
na de andere lezingen steeds allen)

vraag: Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere 
nachten? Waarom slapen wij niet, maar waken wij 
het donker door?

antwoord: Dit is de nacht waarin wij ons verheugen over 
onze bevrijding.
Slaven waren wij, maar nu wacht ons de vrijheid.
Dood waren wij maar nu zullen wij leven! 
Luister maar!



lezing Exodus 14: 19-31

zingen lied 638

1. De Heer is waarlijk opgestaan!
Halleluja!
Het leven wint het van de dood!
Het licht schijnt in ons midden!
Halleluja,
halleluja!
De Heer is waarlijk opgestaan! Halleluja!

vraag: Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere 
nachten? Waarom slapen wij niet, maar waken wij 
het donker door?

antwoord: Dit is de nacht waarin wij mogen horen 
dat God zijn verbond met de mensen niet 
verbreekt dat Hij zijn volk bevrijdt uit 
ballingschap en dat hij het liefheeft zoals een 
bruidegom zijn bruid.
Luister maar!

lezing Jesaja 54:4-10

zingen lied 638

vraag: Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere 
nachten? Waarom slapen wij niet, maar waken wij 
het donker door?
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antwoord: Dit is de nacht waarin God ons hart wil 
vernieuwen en ons opnieuw met zijn geest wil 
dopen opdat we zijn wegwijzers zullen volgen.  
Luister maar!

lezing  Ezechiël 36:24-28

zingen lied 638

vraag: Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere 
nachten? Waarom slapen wij niet, maar waken wij 
het donker door?

antwoord: Dit is de grote nacht waarin de Messias door God 
werd opgewekt. Liefde sterker dan de dood. 
Luister maar! 

lezing Marcus 16: 1-8

zingen lied 642: 1, 4, 7 en 8 (koor 1, 7; allen 4, 8)

koor 1.



allen 4. Ten onder ging de sterke dood,
ten onder in de vloed;
nu straalt ons in het morgenrood
zijn toekomst tegemoet.

koor 7. Nu is op aard geen goede daad
meer tevergeefs gedaan,
want wat gij goed doet is als zaad,
dat heerlijk op zal gaan.

allen 8. ’t Is feest, omdat Hij bij ons is,
de Heer die eeuwig leeft
en die in zijn verrijzenis
alles herschapen heeft.

doopgedachtenis door het lezen van Romeinen 6:3-5, 10-13

het water wordt in de doopvont gegoten

zingen psalm 42: 1 en 3
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3. Hart onrustig, vol van zorgen,
vleugellam geslagen ziel,
hoop op God en wees geborgen.
Hij verheft wie nederviel.
Eens verschijn ik voor den Heer,
vindt mijn ziel het danklied weer.
Hij mijn God, Hij heeft mijn leven
dikwijls aan de dood ontheven.

verzaking (u wordt verzocht -zo mogelijk- te gaan staan)
v: U allen die gedoopt bent,



wilt u zich verzetten tegen alle verzoekingen
die mensen ertoe brengen 
dat niet God, maar het kwaad regeert?
Wat is daarop uw antwoord?

zingen lied 456b: 4

v: U allen die gedoopt bent,
wilt u zich verzetten 
tegen alle machten en ideologieën 
die mensen vernederen, discrimineren 
en geweld aan doen?
Wat is daarop uw antwoord?

zingen lied 456b: 4 (zie hierboven)
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v: U allen die gedoopt bent,
wilt u zich verzetten tegen alle krachten
die bij u van binnenuit opkomen
en het geschenk van het leven vernietigen?
Wat is daarop uw antwoord?

zingen lied 456b: 4 

v: Schaamt u dan niet de Christus te belijden,
want het evangelie is een kracht van God 
tot behoud van ieder die gelooft. 

geloofsbelijdenis 
v: Gelooft u in God, onze Vader 

Schepper van hemel en aarde?
a: Ja, ik geloof.

v: Wilt u Jezus Christus volgen, 
onze gekruisigde en opgestane Heer?

a: Ja, dat wil ik.

v: Gelooft u in de Heilige Geest die levend maakt, 
die ons leven vernieuwt en geneest?

a: Ja, ik geloof.
(allen gaan zitten)

dank- en voorbede

stil gebed 

Onze Vader



Onze Vader die in de hemelen zijt,
Uw Naam worde geheiligd,
Uw Koninkrijk kome, 
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel
alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze. 
Want van u is het koninkrijk
en de kracht, en de heerlijkheid 
tot in eeuwigheid. Amen.

zingen lied 634 (staande)

2. Licht moge stralen in de duisternis,
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nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is. 
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht: 
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

wegzending en zegen

orgelspel

U bent van harte welkom in Amstelstroom om het glas te heffen 
op het leven! 
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