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Voor de dienst gunnen we elkaar de stilte. Dit is de dag waarop we stil 

worden als we met elkaar de weg gedenken die Jezus is gegaan; stil 

worden als we horen en zien hoe in onze wereld op talloze wijze het 

kruis des Heren wordt opgericht. 

 

 

Ter overweging vooraf: De honden (bron onbekend) 

 

De honden blaffen op dit late uur. 

Er is geen weg terug naar het verleden. 

Wij zijn te ver gegaan in wat wij deden. 

Ons leven zal verzanden op den duur. 

 

De bomen worden onheilspellend kaal. 

Geen lichaam zal ons nog beschutting geven. 

Wij zijn te ver gegaan en heel ons leven 

wordt onverstaanbaar als een vreemde taal. 

 

Er trekken vogels door de schemering. 

Wie helpt ons als de nacht is ingetreden? 

Wij zijn te ver gegaan in wat wij deden 

en zoeken tastend naar een nieuw begin. 
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Inleidende woorden 

 

Zingen (enkele malen herhalen): Blijf bij Mij (Taizé) 

 

Blijf bij mij en waak hier met mij, 

wakend en biddend, 

wakend en biddend. 

 

Gebed 

 

 

DE SCHRIFT, GESPROKEN EN GEZONGEN 

 

Lezen Jesaja 50: 4-9 

 

Korte stilte 

 

Lezen  Lucas 22: 39–46 

 

 

Zingen: De dreiging wordt steeds groter 

(t. G.J. de Bruin; m. H.L. Hassler) 

 

1. De dreiging wordt steeds groter, 

de nacht komt naderbij. 

Een zal zijn Heer verraden, 

straks is hij vogelvrij. 

Maar Jezus wil niet vluchten, 

Jeruzalem zijn thuis. 

De overpriesters smeden  

een duivels plan: zijn kruis. 

 

 

2. Als Jezus wil vertrekken uit de olijvenhof, 

komt plots een woeste horde, in dienst van het bedrog. 

Een kus is Judas’ teken, zijn Meester niet verrast: 

‘Ben jij daarvoor gekomen?’ Toen grepen zij hem vast. 

 

Lezen Lucas 22: 47-55 
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Zingen: Een meisje op de binnenplaats 
 

1. Een meisje op de binnenplaats 

vraagt Petrus, als ze hem daar ziet: 

“Ben jij van Jezus niet een vriend?” 

Maar Petrus zegt: “Ik ken hem niet!” 

 

2. Petrus gaat naar het poortgebouw 

en weer zegt iemand, die hem ziet: 

‘Hij kent die man uit Nazaret.’ 

Maar Petrus roept: ‘Ik ken hem niet!’ 
 

3. Omstanders komen op hem toe:  

‘Wij hebben jou bij ‘t vuur bespied, 

jij bent een leerling van die man.’ 

Maar Petrus vloekt: ‘Ik ken hem niet!’ 
 

4. ‘Ik blijf jou trouw’, zei Petrus ooit, 

‘jij bent mijn herder en mijn heer.’ 

Wat zijn die woorden nu nog waard? 

Een haan kraait voor de tweede keer. 

 

Lezen  Lucas 22: 63–23: 5  
 

Zingen: Lied 558 vers 5, 6 en 7 
 

Lezen  Lucas 23: 13–25 
 

Korte stilte 

 

Laat hem vrij! Over Barabbas… 

 

 

Orgelspel:    O Mensch, bewein dein Sünde groß, BWV 622 

Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

 

Lezen Lucas 23: 26–32 
 

Zingen: Lied 582 vers 1, 4 en 5 
 

Lezen  Lucas 23: 33–46   
 

Stilte 
 

Zingen: Lied 590 
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KRUISWEG 
 

Wij gedenken de weg van Jezus naar Golgota, in veertien of vijftien 

staties zichtbaar in veel kerken, verbinden zijn gang met de 

lijdensweg die velen in onze wereld vandaag moeten gaan. 
 

Na elke korte overweging:  

 

Gij, Levende, ontferm U over ons. 
 

 

* Wakend nabij zijn 

* Jezus wordt ter dood veroordeeld 

* Jezus valt 

* Simon van Cyrene 

* Vrouwen van Jeruzalem 

* Jezus wordt aan het kruis genageld 

* Jezus sterft aan het kruis 
 
 

DE GRAFLEGGING 
 

Lezen:  Lucas 23: 50–53 

 

Slotgebed 

 

We gaan in stilte terug naar huis. Voor wie dat wil is er nog 

gelegenheid om een kaarsje aan te steken. 

 

 

 

Morgen zetten we de dienst voort: 

Paasnachtdienst om 22.00 uur in de Groene of Willibrordkerk 
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Medewerkenden: 

Gert Jan de Bruin, voorganger 

Leonard Seeleman, orgel 

Inge de Ruiter en Jasper de Kogel, voorlezers 

Marga Hoogenkamp, ouderling 

Nereida Lugo Flores, diaken 

Dirk Jan de Ruijter en Chris van der Oord, beeld en geluid 

Yanka van der Mark, Tiny van Leeuwen, ontvangst 

 

 

  

 


