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Orde van dienst: 

 

Witte Donderdag 

 

Goede Vrijdag 

 

Stille Zaterdag 

 

 

Dit zijn online diensten 

 

Witte Donderdag 

 

In deze dienst staan we met woorden en liederen stil bij de laatste 

avond van Jezus samen met zijn vrienden. 

Hoe hij de maaltijd met hen deelde en naar de tuin ging om te bidden.  

We bidden en waken samen met hen voor de nacht die zal komen.  

 

Introductie 

 

Ontsteken kaars 

 

Gebed     

    Lied: Psalm 91 Westminster Abbey 

     

Uitleg 

 

Lezing  Matteus 26: 17 - 20 

 

Tekst 

Hij heeft ons aangekeken.  

De een na de ander.  

Telkens bleven zijn ogen even hangen op elk van onze gezichten.  

En zoals wij iedere trek rond zijn mond, elke rimpel om zijn ogen 

kenden, zo kende hij die van ons.  

We kenden elkaar al zo lang. Maar hij keek verder. Dieper dan de 

oppervlakte reikte zijn blik en elk van ons was alleen met zijn 

gedachten.  

Wat denkt hij? Hoe zou hij me noemen?  

Dwaas, verrader, Lafaard, zwakkeling, mislukkeling? 

En toen hij de ronde met zijn blik gedaan had, ontkende hij de namen 

die wij onszelf in zijn ogen gegeven hadden niet.  

Maar voluit, royaal gemeend zei hij:  Ik hou van je.  

En nu ik me dit herinner zou k het een avond lang, een leven lang 

willen herhalen: ik hou van je. Ik hou van je. Om het uiteindelijk te 

kunnen geloven. 



  

 

 

 

  Lied: Hemelhoog 401 Aan de maaltijd wordt het stil 

   

Lezing  Matteus 26: 30 - 46 

 

  Lied Hemelhoog 164 Blijf bij mij 

    

Gebed 

 

  Lied 571 In de stille nacht houdt hij de wacht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goede Vrijdag 

 
In deze dienst staan we stil bij het lijden en sterven van Jezus Christus. 

In deze ingetogen dienst staan het evangelie volgens Matteus en de 

gebeden centraal.  

De lezingen en liederen zullen klinken zonder verdere 

aankondigingen.   

 

De tafel is leeg, en het orgel zwijgt voor de dienst.   

We beginnen de dienst in stilte. 

Zo waken we samen, met de kerk door de eeuwen heen, bij de laatste 

uren van Jezus. 

 

Gebed 

   Lied: Psalm 22: 3, 7 

 

Matteus 26: 47 - 52 Jezus wordt opgepakt 

 

   Lied 560: 1 Hij ging de weg zo eenzaam 

 

Matteus 26: 57 - 68 Jezus wordt verhoord 

 

   Lied 560: 2, 3    

 

Matteus 26: 69 - 76 Jezus wordt verloochend 

 

   Lied: 556: 1, 5 Alles wat over ons geschreven is 

 

Matteus 27: 1 - 14  Jezus wordt veroordeeld 

 

   Lied 558: 1, 6, 7 Jezus om uw lijden groot 

 

Matteus 27: 15 - 26 Het volk beslist 

 

   Lied: 562: 1, 2 Ik wil mij vertroosten 

 

Matteus 27: 27 - 44 Jezus wordt gekruisigd 

 



  

   

  Lied 576B: 1, 2, 5  O Hoofd vol bloed en wonden 

 

Matteus 27: 45 - 50 Jezus geeft de geest. 

 

Stilte  

 

De paaskaars wordt gedoofd. 

    

   Lied: 590: 1, 2, 3 Nu valt de nacht 

 

Matteus 27: 55 - 61 Jezus wordt begraven  

 

     Orgel of pianospel 

Onze Vader 

 

Passiegebed   

   Lied 587: 1, 2, 4, 7 Licht van de wereld 

 

Gebed 

 

Stilte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stille Zaterdag 
 

In deze dienst gaan we van het donker naar het licht.  

U bent van harte uitgenodigd om een (nieuwe) kaars klaar te zetten om 

deze later samen te ontsteken. Als teken dat het licht zal doorbreken in 

ons duister. 

 

Introductie 

 

Gebed     In het huis van de levende – W.R. vd Zee 

In de stilte van deze avond, 

voor de morgen aanbreekt en het licht zal opgaan, 

gedenken wij hoe Jezus de levende 

onze dood is ingegaan 

en in het graf gelegd werd 

bij al onze doden. 
 
Wij gedenken de ontelbaren 

die geofferd werden op de altaren 

van onze waanzin en ons geweld 

alle slachtoffers 

van oorlog en vervolging, 

van tirannie en terreur – 

de straten van onze geschiedenis 

zijn geplaveid met hun bloed. 
 
Wij gedenken allen die hardhandig 

werden weggerukt door de dood, 

de grote vijand: 

alle slachtoffers 

van ziekte, rampen, ongelukken – 

zinloos lijden waar geen woorden voor bestaan. 

Wij gedenken de mensen 

met wie wij leefden 

en die ons door de dood zijn afgenomen 

al onze liefde, ons geloof, onze gebeden, 

het kon ze niet behoeden 

voor de laatste gang die een mens alleen moet gaan. 
 
 



  

God, het is alsof Gij rust, 

alsof Gij ingeslapen zijt. 

Ontwaak en sta op, 

Red ons uit de macht van de dood. 

Want wij hopen op U 

en op U alleen 

Amen 

         Lied 252 De zon daalt in de zee   
    Gezongen door Elise Manna  
 

Lezing  Matteus 27: 55 - 66  

 

        Lied 246B De maan is opgekomen  
    Gezongen door Margreeth de Jong  
 

NAAR HET LICHT 
 
Lezing  Genesis 1: 1- 4 A  

  
       Lied 601 Licht dat ons aanstoot  
    Gezongen door Leoni Jansen  

 

Lezing  Exodus 14: 10 - 13 (BijbelGewoneTaal)  

 

                  Lied Psalm 25A – Mijn ogen zijn gevestigd 
                        Gezongen door het Vocaal theologen esemble  

 

Lezing  Jesaja 54: 6 - 10 

 

         Lied 36A Bij u is de bron van het leven  
         Gezongen door Ekklesia Amsterdam  

 

Tekst   Lied 286 

Steek een kaars aan tegen al het duister 

als een teken in een bange tijd 

Dat het leven niet in wanhoop eindigt, 

dat de vrede sterker is dan strijd. 

Want het licht is sterker dan het donker, 

en het daglicht overwint de nacht. 

Zoek je weg niet langer in het duister, 

keer je om en zie Gods nieuwe dag. 

 

We ontsteken onze kaarsen 

 

     Als alles duister is - Lied 598  

           Gezongen door Duo Virtuoso  

    met Tenira Sturm en Marijke Brandwijk 
 

    

Gebed  Lied 493 

Soms breekt uw licht 

in mensen door onstuitbaar 

zoals een kind geboren wordt. 
 
Gedenk de mens die wordt genoemd uw kind 

uw koninkrijk 

uw licht. 
 
Geen duisternis heeft hem ooit overmeesterd. 

Geen duisternis heeft hem ooit overmeesterd. 
 
Gedenk ons die als hij 

geboren zijn 

eens en voorgoed, 

die uit zijn mond 

uw naam hebben gehoord 
 
hem achterna, 

Hem achterna 

Hem achter na. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


