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WITTE DONDERDAG 

VOORBEREIDING  

v:  In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.  

g:  Amen.  

v:  Onze hulp is in de naam van de Heer  

g:  die hemel en aarde gemaakt heeft.  

v:  Voorbereidingsgebed  

  … vergeef ons al wat wij misdeden  

g:  opdat wij weer in vrede leven.  

v:  Amen.  

  

ANTIFOON 

Wij willen ons op niets anders laten voorstaan  

dan op het kruis van Jezus Christus, onze Heer,  

waarin ons heil is, ons leven en onze opstanding,  

door wie wij verlost en bevrijd zijn. 

INTROITUSPSALM 

 Psalm 67: 2 en 3  

KYRIE  

 Gezongen kyrie: Lied 301 k 
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GROET 

COLLECTAGEBED 

LEZING UIT HET OUDE TESTAMENT 

 Exodus 12: 1-15 

GRADUALEPSALM 

 Psalm 81: 8, 9 en 11 

EPISTELLEZING  

 1 Korintiërs 11: 23-32 

ZINGEN 

 Lied 566: 1, 2, 3 en 6 

EVANGELIELEZING (gemeente gaat staan tot na het Credo)  

Mattheus 26: 30-46 

 

PREDIKING 
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GEBEDEN 

Voorbeden 

  Acclamatie: Lied 368 e 

Stil gebed 
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VIERING HEILIG AVONDMAAL 

Collecte en collectegebed 

Credo     Ev. Luth. Kirche 816 

v Wij geloven in God de oorsprong van alles wat geschapen is. 

g De bron van het leven waaruit alles vloeit. 

Het doel van de schepping die op verlossing hoopt. 

v Wij geloven in Jezus Christus, de gezondene van Gods liefde, 

g Geboren uit Maria. Een mens die kinderen zegende,  

 vrouwen en mannen in beweging bracht,  

 leven heel maakte en grenzen overwon. 

v Hij werd gekruisigd.  

g In zijn dood heeft God de macht van het boze gebroken  

 en ons bevrijd tot liefde.  

 Midden onder ons is hij tegenwoordig en hij roept ons op zijn weg. 

v Wij geloven in Gods geest: wijsheid van God,  

g die werkt waar hij wil.  

 Hij geeft kracht tot verzoening en schenkt hoop,  

die ook de dood niet stukmaakt. 

v In de gemeenschap van de gelovigen 

g worden wij zusters en broeders die zoeken naar gerechtigheid. 

v Wij verwachten Gods rijk.  

g Amen. 

Praefatie 

 6



Lofprijzing 

Ja, waardig is het en recht, betamend en heilaanbrengend,  

dat wij u, heilige Heer, almachtige Vader, eeuwige God,  

te allen tijde en aan alle plaatsen dankzeggen  

door Christus onze Heer,  

want Hij heeft onze zonden op zich genomen,  

opdat wij aan de zonde gestorven,  

met Hem in het nieuwe leven zouden wandelen.  

Daarom zingen wij met engelen en aartsengelen  

de lof van uw heerlijkheid: 

Sanctus en benedictus 
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Avondmaalsgebed - inzettingswoorden 
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Onze Vader 

Onze Vader,  

die in de hemelen zijt,  

uw naam worde geheiligd,  

uw rijk kome,  

uw wil geschiede,  

gelijk in de hemel, alzo ook op 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 het kwade.  

Want U is het rijk  

en de kracht  

en de heerlijkheid,  

in eeuwigheid.  

Amen. 

Agnus Dei 
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Pax Domini 

v De vrede van de Heer zij altijd met u 

g en met uw geest 

v Groeten wij elkaar met de vrede van Christus.  

Communio 

Tafelwoord 

Dankzegging 
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Dankgebed 

Danklied 

 Lied 556 

ONTBLOTING VAN DE ALTAARTAFEL 

ZINGEN 

 Psalm 22: 1 en 4 

In stilte wordt de kerk verlaten.  

De dienst wordt morgen op Goede Vrijdag voortgezet. 
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GOEDE VRIJDAG 

LEZING UIT HET OUDE TESTAMENT 

 Jesaja 52:13- 53:12 

ZINGEN 

 Psalm 22: 10 

MIJN VOLK, WAT HEB IK U MISDAAN? 

v: Mijn volk, wat heb Ik u misdaan, en waarmee heb ik u bedroefd? 

 Schoon als de hemelen schiep ik de aarde, 

 licht in de dauw en de vloeiende bron; 

 zon in de ogen van mensen die leven; 

 korstmossen kwijnen, en witte kamille. 

 Waarom wordt alles gewijd aan de dood? 

a: Schepper God, tuin van licht. 

 Snoei ons terug naar uw stam. 

v: Mijn volk, wat heb ik u misdaan en waarmee heb ik u bedroefd? 

 Sara, Debora, Ruth, Rachel en Hanna, 

vrouwen heb ik in uw midden verhoogd. 

Schoot van Maria waar ik heb geslapen. 

Gaarde van Jozef waar ik mocht ontwaken. 

Niemand die haar in de morgen gelooft. 

a: Woord van God, man en vrouw, 

schiep u ons naar uw beeld. 
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v: Mijn volk, wat heb ik u misdaan en waarmee heb ik u bedroefd? 

 Zoals een moeder haar kinderen zegent, 

zoals zij warmte geeft wanneer zij voedt, 

ben ik de machtige, ben ik die lenigt. 

Dorstigen komen en drinken en leven, 

maar gij smeedt wapens en denkt aan de dood. 

a: Milde bron, weerloos kind, 

geef geloof dat ons redt. 

v: Mijn volk, wat heb ik u misdaan en waarmee heb ik u bedroefd? 

 Woorden van liefde heb ik gefluisterd. 

Was u niet zelf als een schelp van de zee 

waar mijn verlangen in brandde en ruiste? 

Hooglied dat rest zijn de lippen die schreeuwen 

en de bevelen die gaan tot de dood. 

a: Zwijger die voor ons pleit, 

mens die draagt onze smaad. 

v: Mijn volk, wat heb ik u misdaan en waarmee heb ik u bedroefd? 

 Oogappel Israël, onder de volken 

weggevaagd kostbaarste pand van mijn hart. 

Waar zijn de kinderen, waar zijn de ouden, 

sterren van David, die doofden in duister? 
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Zo bracht de wereld mij nogmaals ter dood. 

a: Israël, volk van God 

neem ons op, Davidsstad. 

EVANGELIE 

Het lijdensevangelie volgens Marcus 

Waar staat ‘allen’, spreekt de gemeente. 

Evangelist  

Nadat zij de lofzang gezongen hadden gingen zij naar de Olijfberg.  

Toen sprak Jezus tot hen:  

Jezus  

“Allen zult gij ten val komen, want er staat geschreven: Ik zal de herder slaan en 
de schapen zullen verstrooid worden. Maar na mijn verrijzenis zal Ik u voorgaan 
naar Galilea.”  

Evangelist  

Toen zei Petrus:  

Petrus  

“Al komen allen ten val, ik zeker niet.”  

Evangelist  

Jezus antwoordde hem:  
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Jezus  

“Voorwaar, Ik zeg u: nog heden, nog deze nacht voordat de haan tweemaal 
kraait zult juist gij Mij driemaal verloochenen.”  

Evangelist  

Maar met nog meer nadruk verzekerde Petrus:  

Petrus  

“Al moest ik met U sterven, in geen geval zal ik U verloochenen.”  

Evangelist  

In diezelfde geest spraken allen. Zij kwamen nu aan een landgoed dat 
Getsemané heette. Daar zei Hij tot zijn leerlingen:  

Jezus  

“Blijft hier zitten terwijl Ik bid.”  

Evangelist 

Hij nam Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee en begon zich ontsteld en 
beangst te gevoelen. Hij sprak tot hen:  

Jezus  

“Ik ben bedroefd tot stervens toe. Blijft hier en waakt.”  

Evangelist  

Nadat Hij een weinig verder was gegaan wierp Hij zich ter aarde en bad dat dit 
uur, als het mogelijk was, aan Hem mocht voorbijgaan.  
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Jezus  

Abba, Vader, voor U is alles mogelijk; laat deze beker Mij voorbijgaan.  

Maar toch: niet wat Ik, maar wat Gij wilt.” 

ZINGEN 

 Lied 558: 1, 5 en 6 

  

Evangelist  

Toen ging Hij terug en vond hen in slaap; en Hij sprak tot Petrus:  

Jezus  

“Simon, slaap je? Ging het dan je krachten te boven één uur te waken?  

Waak en bid dat je niet in de beproeving zult bezwijken. De geest is wel van 
goede wil maar het vlees is zwak.”  

Evangelist  

Opnieuw verwijderde Hij zich en bad met dezelfde woorden.  

En teruggekomen vond Hij hen weer in slaap, want hun oogleden waren zwaar; 
ze wisten niet wat ze Hem moesten antwoorden. Toen Hij voor de derde maal 
terugkwam sprak Hij tot hen:  

Jezus  

“Slaap dan maar door en rust uit. Het is zover, het uur is gekomen;  

zie, de Mensenzoon wordt overgeleverd in de handen van de zondaars.  

Sta op, laten we gaan: mijn verrader is nabij.”  
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ZINGEN 

 Lied 547: 1 en 6 

Evangelist  

Hij was nog niet uitgesproken of daar kwam Judas, een van de twaalf, vergezeld 
van een bende met zwaarden en knuppels, gestuurd door de hogepriesters, 
schriftgeleerden en oudsten. Zijn verrader had een teken met hen afgesproken 
door te zeggen:  

Judas  

“Die ik zal kussen Hij is het; grijpt Hem vast en voert Hem onder strenge 
bewaking weg.”  

Evangelist  

Hij ging recht op Jezus af en zei:  

Judas  

“Rabbi!”  

Evangelist  

En hij kuste Hem. Zij grepen Hem en maakten zich van Hem meester. Maar een 
van die er bij stonden trok zijn zwaard en met één houw sloeg de knecht van de 
hogepriester het oor af.  Daarna richtte Jezus zich tot hen met de woorden:  
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Jezus  

“Als tegen een rover zijt ge uitgetrokken met zwaarden en knuppels om Mij 
gevangen te nemen. Dagelijks gaf Ik onderricht bij u in de tempel en toch hebt 
ge Mij niet gegrepen. Maar zo moesten de Schriften in vervulling gaan.”  

Evangelist  

Toen lieten allen Hem in de steek en namen de vlucht.  

ZINGEN 

 Lied 576b: 3 

STILTE 

Evangelist  

Men bracht Jezus naar de hogepriester, waar alle hogepriesters,  

oudsten en schriftgeleerden bijeenkwamen. Petrus volgde Hem op een afstand 
tot op de binnenplaats van het paleis van de hogepriester en nam plaats onder 
het dienstvolk om zich bij het vuur te warmen.  

De hogepriesters en het hele Sanhedrin zochten naar een getuigenis tegen Jezus 
om Hem ter dood te kunnen brengen, maar zij vonden er geen.  

Wel brachten velen valse getuigenissen tegen Hem in maar hun getuigenissen 
stemden niet overeen. Toen traden enige valse getuigen tegen Hem op die 
verklaarden:  

Getuigen (allen): 
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“Wij hebben Hem horen zeggen: Ik zal deze door mensenhanden gemaakte 
tempel afbreken en in drie dagen een andere opbouwen die niet door 
mensenhanden is gemaakt.”  

Evangelist  

Maar ook daaromtrent was hun getuigenis niet eensluidend. Toen stond de 
hogepriester in hun midden op en hij vroeg aan Jezus:  

Hogepriester  

“Geeft Gij in het geheel geen antwoord?  

Wat getuigen deze mensen tegen U?”  

Evangelist  

Maar Jezus bleef zwijgen en gaf volstrekt geen antwoord. Daarop stelde de 
hogepriester Hem nog een vraag:  

Hogepriester  

“Zijt Gij de Christus, de Zoon van de Gezegende?”  

Evangelist  

Jezus antwoordde:  

Jezus  

“Ja, dat ben Ik: en gij zult de Mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van de 
Machtige en komen met de wolken des hemels.”  

Evangelist  

Toen scheurde de hogepriester zijn gewaad en riep uit:  

 19



Hogepriester  

“Waartoe hebben wij nog getuigen nodig? Ge hebt de godslastering gehoord. 
Wat dunkt U?”  

Evangelist  

Allen spraken het vonnis uit dat Hij de dood verdiende. Daarop begonnen 
sommigen Hem te bespuwen en, na zijn gelaat bedekt te hebben, Hem met de 
vuist te slaan, terwijl ze zeiden:  

Sommigen (allen) 

“Wees nu eens profeet!”  

Evangelist  

Ook de knechten dienden Hem slagen toe.  

Evangelist  

Terwijl Petrus zich beneden op de binnenplaats bevond kwam daar één van de 
dienstmeisjes van de hogepriester. Toen zij Petrus zag die zich zat te warmen, 
keek ze hem eens aan en zei:  

Meisje  

“Jij was ook bij Jezus de Nazarener.”  

Evangelist  

Maar hij ontkende het:  

Petrus  
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“Ik weet niet, ik begrijp niet wat je bedoelt.”  

Evangelist  

En terwijl hij wegging naar het poortgebouw kraaide een haan. Maar toen het 
meisje hem daar opmerkte, verzekerde ze nog eens aan de omstanders:  

Meisje  

“Die is er ook één van.”  

Evangelist  

Hij ontkende het opnieuw. Even daarna zeiden de omstanders op hun beurt tot 
Petrus:  

Omstanders (allen) 

“Waarachtig, jij bent er ook één van; je bent toch ook een Galileeër.”  

Evangelist  

Toen begon hij te vloeken en te zweren:  

Petrus   

“Ik ken die man niet waarover jullie het hebben.”  

Evangelist  

Onmiddellijk daarop kraaide een haan voor de tweede keer. Nu herinnerde 
Petrus zich hoe Jezus tot hem gezegd had: Voordat een haan tweemaal kraait, 
zult ge Mij driemaal verloochenen. En hij barstte in tranen uit.  

Evangelist  
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In de vroege morgen kwamen zij tot een besluit: de hogepriesters met de 
oudsten en schriftgeleerden, heel het Sanhedrin. Zij boeiden Jezus, voerden Hem 
weg en leverden Hem uit aan Pilatus. Pilatus stelde Hem de vraag:  

Pilatus  

“Zijt Gij de koning der Joden?”  

Evangelist  

Hij antwoordde hem:  

Jezus  

“Gij zegt het.”  

Evangelist  

Toen de hogepriesters vele beschuldigingen tegen Hem inbrachten, ondervroeg 
Pilatus Hem weer en zei:  

Pilatus  

“Geeft Gij in het geheel geen antwoord? Zie eens wat voor beschuldigingen ze 
tegen U inbrengen.”  

Evangelist  

Maar Jezus gaf volstrekt geen antwoord meer, zodat Pilatus verbaasd was. Nu 
was hij gewoon bij elk feest één gevangene vrij te laten, degene om wie zij 
vroegen. Er zat juist een zekere Barabbas gevangen onder de oproermakers; zij 
hadden bij het oproer een moord begaan. Het volk kwam opzetten en begon te 
vragen dat hij voor hen zou doen zoals altijd.  

Pilatus antwoordde daarop met de vraag:  
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Pilatus  

“Wilt ge dat ik de koning der Joden zal vrijlaten?”  

Evangelist  

Hij zag wel in dat de hogepriesters Hem uit nijd overgeleverd hadden.  

Maar de hogepriesters hitsten het volk op te vragen dat hij toch liever Barabbas 
moest vrijlaten. Nu nam Pilatus weer het woord en vroeg hun:  

Pilatus  

“Wat moet ik dan doen met Hem die gij de koning der Joden noemt?”  

 
Evangelist  

Nu schreeuwden ze opnieuw:  

Allen 

“Kruisig Hem!”  

Evangelist  

Daarop vroeg Pilatus hun:  

Pilatus  

“Wat voor kwaad heeft Hij dan gedaan?”  

Evangelist  

Maar zij schreeuwden nog harder:  
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Allen 

“Kruisig Hem!”  

Evangelist  

Omdat Pilatus het volk zijn zin wilde geven, liet hij Barabbas vrij,maar Jezus 
liet hij geselen en gaf Hem over om gekruisigd te worden. Nu brachten de 
soldaten Hem het paleis binnen, dat wil zeggen het pretorium, en riepen de hele 
afdeling bij elkaar. Ze hingen Hem een purperen kleed om, vlochten een 
doornenkroon en zetten Hem die op. Vervolgens gingen zij Hem het saluut 
brengen:  

Soldaten (allen) 

“Gegroet, koning der Joden.”  

Evangelist  

Zij sloegen Hem met een rietstok op het hoofd, bespuwden Hem en brachten 
Hem hulde door op de knieën te vallen. Nadat zij hun spel met Hem gedreven 
hadden ontdeden zij Hem van het purperen kleed, trokken Hem zijn eigen kleren 
aan en voerden Hem weg om Hem te kruisigen. Zij vorderden een voorbijganger 
die van het veld kwam, tot het dragen van zijn kruis. Het was Simon van 
Cyrene, de vader van Alexander en Rufus. 
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Evangelist  

Zo brachten ze Hem naar de plaats Golgota, wat vertaald wordt met 
schedelplaats. Daar boden ze Hem met mirre gekruide wijn aan, maar Hij 
weigerde. Nadat ze Hem gekruisigd hadden, verdeelden ze zijn kleren en 
dobbelden om wat ieder krijgen zou. Het was het derde uur toen ze Hem 
kruisigden. Het opschrift met de reden van zijn veroordeling luidde: De koning 
der Joden. Samen met Hem kruisigden ze ook twee rovers, de een rechts de 
ander links van Hem. Zo ging in vervulling dit Schriftwoord:  

“Hij is onder de booswichten gerekend.” 

ZINGEN 

 Lied 561: 1, 2 en 3 

Evangelist 

Voorbijgangers hoonden Hem terwijl ze het hoofd schudden en zeiden:  

Voorbijgangers (allen) 

“Ha, Gij daar die de tempel afbreekt en in drie dagen weer opbouwt, kom van 
het kruis af en red U zelf.”  

Evangelist  

In dezelfde geest zeiden de hogepriesters en de schriftgeleerden spottend onder 
elkaar:  

Hogepriesters en schriftgeleerden (allen) 

“Anderen heeft Hij gered, maar zichzelf kan Hij niet redden. Die Messias, die 
koning van Israël, laat Hem nu van het kruis afkomen; dan zullen we zien en 
geloven!”  
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Evangelist  

Zelfs die samen met Hem gekruisigd waren voegden Hem beschimpingen toe.  

De andere gekruisigden (allen) 

“Anderen heeft Hij gered, maar zichzelf kan Hij niet redden. Die Messias, die 
koning van  Israël, laat Hem nu van het kruis afkomen; dan zullen we zien en 
geloven!” 

Evangelist  

Vanaf het zesde uur viel er een duisternis over het hele land, tot aan het negende 
uur toe. En op het negende uur riep Jezus met luider stem:  

Jezus  

“Eloï, Eloï, lama sabachtani!”  

Evangelist  

Dit is vertaald: Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?  

Evangelist  

Enkele omstanders die het hoorden zeiden:  

Omstanders (allen) 

“Hoor, Hij roept Elia.”  

Evangelist  
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Een van hen ging een spons halen, drenkte die in zure wijn, stak hem op een 
rietstok en bood Hem te drinken terwijl hij zei:  

Eén omstander  

“Laat me begaan! We willen eens zien of Elia Hem eraf komt halen.”  

Evangelist     

Jezus slaakte een luide kreet en gaf de geest.  

  

STILTE -  De Paaskaars wordt naar buiten gedragen 

Evangelist  

Toen scheurde het voorhangsel van de tempel van boven tot onder in tweeën. De 
centurio die tegenover Hem post had gevat en zag dat Hij onder zulke 
omstandigheden de geest had gegeven riep uit:  

Centurio  

“Waarlijk, deze mens was een Zoon van God.”  

STILTE  

Evangelist  

Er stonden ook vrouwen op een afstand toe te kijken; onder hen bevonden zich 
Maria Magdaléna, Maria, de moeder van Jakobus de jongere en van Joses, en 
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Salóme. Zij waren Hem in de tijd dat Hij in Galilea verbleef gevolgd om voor 
Hem te zorgen; verder nog vele andere vrouwen die met Hem naar Jeruzalem 
gekomen waren.  

ZINGEN 

 Lied 562: 1 

Evangelist 

Het was al avond geworden en het was Voorbereiding, dat wil zeggen de dag 
voor de sabbat. Jozef van Arimatéa, een vooraanstaand lid van de Hoge Raad, 
die zelf ook in de verwachting van het Rijk Gods leefde, waagde het daarom 
naar Pilatus te gaan en te vragen om het lichaam van Jezus.  

Pilatus stond er verwonderd over dat Hij reeds dood zou zijn; hij liet dan ook de 
centurio roepen en vroeg hem of Hij al gestorven was. Nadat hij door de 
honderdman op de hoogte was gebracht stond hij welwillend het lijk aan Jozef 
af. Deze kocht een lijnwaad, nam Hem van het kruis en wikkelde Hem in het 
lijnwaad. Daarop legde hij Hem in een graf dat in de rots was uitgehouwen en 
rolde een steen voor de ingang ervan. Dat in de rots uitgehouwen was en rolde 
en steen voor de ingang ervan. Maria Magdalena en Maria de moeder van Joses 
zagen toe waar Hij werd neergelegd. 

ZINGEN 

 Lied 590 

Onze Vader 

die in de hemelen zijt,  

uw naam worde geheiligd,  

uw rijk kome,  

uw wil geschiede,  

gelijk in de hemel, alzo ook op aarde,  
 28



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 het kwade.  

Want U is het rijk  

en de kracht  

en de heerlijkheid,  

in eeuwigheid.  

Amen. 

Wij verlaten in stilte de kerk. 
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PAASWAKE 

STILTE EN GEBED 

ANTIFOON 
 Ik ben degene die leeft; ik was dood, maar ik leef, nu en tot in 
 Eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk. 
   
Wij gaan staan.  

De Paaskaars wordt binnengedragen en het licht wordt verdeeld. 
 

EXSULTET – LAAT JUICHEN 

l: Laat juichen en heel het hemelkoor van engelen,  

laat juichen om die grote Koning, juichen om de overwinning!  

Laat de trompetten klinken in het rond! 

g: Laat juichen en heel het hemelkoor van engelen,  

laat juichen om die grote Koning, juichen om de overwinning!  
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Laat de trompetten klinken in het rond! 

l: Vol vreugde zij ook de aarde, omstraald door zulk een heerlijkheid!  

De glorie van de eeuwige Koning! Heel de aarde zij vol vreugde,  

daar alle duisternis thans verdreven is.  

Vol luister straalt de kerk van God op aarde,  

en juichend klinken paasgezangen.  

Laat ook onze eigen tempel luide weerklinken van ons jubellied. 

g: Laat juichen en heel het hemelkoor van Gods gemeente,  

laat juichen om die grote Koning, juichen om de overwinning!   

Laat de trompetten klinken in het rond! 

l: Verheft uw hart. 

g:  Wij zijn met ons hart bij de Heer.  

Brengen wij dank aan de Heer onze God.  

Hij is onze dankbaarheid waardig. 

l:  Ja, Gij zijt onze dankbaarheid waardig, Vader en Heer van al wat bestaat. 
Met hart en ziel zingen wij U lof om Jezus Christus, uw Zoon,  

wiens bloed ons vrijheid en vergeving heeft gebracht. Hij is het Paaslam, 
dat tot redding van Gods volk in deze nacht voor ons geofferd is.  

In deze nacht trok Israël uit Egypte en ging droogvoets door de Rode Zee. 
In deze nacht wees een stralend licht de weg,  

het licht dat alle duisternis verdrijft.  

In deze nacht heeft Jezus Christus de ketenen van de dood verbroken  

en is Hij als overwinnaar uit de doden opgestaan.  

Hoe goed zijt Gij, Heer God, hoezeer hebt Gij ons liefgehad.  

Gij hebt uw Zoon gegeven voor onze bevrijding,  
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zijn dood heeft onze schuldigheid doorkruist,  

ons lot heeft Hij ten goede gekeerd.  

Dit is de heilige nacht waarin de duisternis wijkt  

en zonde wordt vergeven, vreugde komt voor droefheid,  

een gelukkige nacht, waarin God en mensen elkander vinden.  

Heilige Vader, aanvaard in deze glorierijke paasnacht het loflied  

dat de kerk U toezingt nu zij haar licht heeft ontstoken.  

Laat dit licht onverminderd schijnen,  

morgen en alle dagen in alles wat wij doen, in heel ons leven.  

Laat het zijn als de verrezen Christus, de morgenster,  

die, eens verrezen, nu nimmermeer zal ondergaan.  

Wij bidden U, Heer, die ons geschapen heeft, geef vrede in onze dagen, 
laat de vreugde van dit paasfeest voor ons een blijvende vreugde zijn voor 
Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. 

g: Laat juichen en heel het hemelkoor van Gods gemeente,  

laat juichen om die grote Koning, juichen om de overwinning!  

Laat de trompetten klinken in het rond! 

We doven de kaarsjes. (svp niet op de verwarming leggen) 
De tafel wordt weer in gereedheid gebracht. 

LEZING 
 Genesis 1: 1-8 

ZINGEN 
 Psalm 66: 2 en 3  
LEZING 
 Exodus 14: 15-30 

ZINGEN 
 Lied 350: 1, 4 en 7 
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LEZING 
 Jesaja 12: 1-6 

ZINGEN 
 Lied 985 

PSALMWOORD (wij gaan staan voor het Evangelie) 
v: Loof de Heer, want Hij is goed,  

eeuwig duurt zijn trouw. 
 

  

PAASEVANGELIE  
 Mattheus 28: 
 

ZINGEN 
 Lied 641: 1, 2 4 en 8 
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DOOPGEDACHTENIS 
Wij gaan rond de doopvont staan – het water wordt uitgegoten.  

LEZING 
 Mattheüs 28: 16-20 

ZINGEN 
Lied 356  

(1-4: cantorijleden: coupletten; allen: refrein; 
5-7: allen: coupletten en refrein) 

LEZING 
 Kolossenzen 3: -14 

ZINGEN 
 Lied 353 

AFWENDING EN TOEWENDING  
v:  In de doop zijn wij met Christus begraven om met Hem ten leven te 

worden gewekt. Daarom vraag ik u die uw doop wilt gedenken: wilt u 
zich verzetten tegen alle gedachten en handelingen die aanzetten tot haat 
en bedrog en mensonwaardig zijn en u van het geloof afhouden?  

g:  Ja, dat wil ik.  
v:  Wilt u zich verzetten tegen alles wat mensen van elkaar vervreemdt en de 

harten koud maakt als steen, wat mensen verdrukt en om het leven brengt, 
alles wat voert tot de dood?  

g:  Ja, dat wil ik.  
v:  Wilt u zich verzetten tegen alle handelingen die de schepping vernietigen 

of in gevaar brengen?  
g:  Ja, dat wil ik.  
v:  Gelooft u in God de Vader, die ons allen geschapen heeft?  
g:  Ja, ik geloof in God, de Vader, Schepper van al wat leeft en die de aarde 

heeft toevertrouwd aan alle mensen.  
v:  Gelooft u in Jezus Christus, die zich gaf om ons te bevrijden?  
g:  Ja, ik geloof in Jezus Christus, die gekomen is om ons te bevrijden van 

alle machten en krachten die ons beheersen.  
v:  Gelooft u in de Heilige Geest, die ons leven van dag tot dag vernieuwt?  
g:  Ja, ik geloof in de heilige Geest, Geest van God, die werkt in en door allen 

die zich toekeren naar de waarheid. Ik geloof dat de Geest de 
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gemeenschap van gelovigen bezielt tot eenheid en medemenselijkheid. Ik 
geloof in de vergeving van zonden, het rijk van vrede en gerechtigheid, 
voor alle mensen. Amen. 

Er is voor een ieder gelegenheid  
om met water uit de doopvont de Doop te gedenken.  

STIL GEBED  

Onze Vader,  
die in de hemelen zijt, 
uw naam worde geheiligd, 
uw rijk kome, uw wil geschiede,  
gelijk in de hemel, alzo ook op 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 het kwade. 
Want U is het rijk  
en de kracht 
en de heerlijkheid, 
in eeuwigheid. 
Amen. 

PAASGROET (staande) 
v:  De Heer is waarlijk opgestaan!  
g:  Ja, Hij is waarlijk opgestaan! Halleluja! 

ZINGEN  
 Lied 632 

ZEGEN 
g: Amen, amen, amen. 
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PAASMORGEN 

De kaarsen worden ontstoken aan de Paaskaars 

v:  De Heer is opgestaan! 
g:  De Heer is waarlijk opgestaan! Halleluja! 

ZINGEN 
 Lied216 

VOORBEREIDING 
v:  In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.  
g:  Amen.  
v:  Onze hulp is in de naam van de Heer  
g:  die hemel en aarde gemaakt heeft. 
v:  Voorbereidingsgebed  
  … vergeef ons al wat wij misdeden  
g:  opdat wij weer in vrede leven.  
v:  Amen. 

ANTIFOON 
Ontwaak ik, dan ben ik nog bij U. 
U legt uw hand op mij.  
Wonderlijk zoals U mij kent,  
het gaat mijn begrip te boven.  

INTROÏTUSPSALM 
Psalm 139: 11 

ANTIFOON 

KYRIE EN GLORIA 
 Gezongen: Lied 299 e 
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GROET 

COLLECTAGEBED 

LEZING UIT HET OUDE TESTAMENT 
Jesaja 55: 1-11 

GRADUALEPSALM 
 Psalm 118: 6 

EPISTELLEZING 
 1 Korintiërs 5: 7b-8 

PSALMWOORD 
v: Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt, 

laten wij juichen en ons verheugen. 
 

EVANGELIELEZING 
Johannes 20: 1-18 
 

PREDIKING 

ORGELSPEL 

GEBEDEN 
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 Dankgebed en voorbeden 
  Acclamatie: Lied 368 f 
  God van leven en licht, maak alles nieuw. Halleluja. 
 Stil gebed 

VIERING VAN HET HEILIG AVONDMAAL 
Collecte en collectegebed 
Praefatie 

Lofprijzing 
Ja, waardig is het en recht, betamend en heilaanbrengend, dat wij u, heilige 
Heer, almachtige Vader, eeuwige God, te allen tijde en aan alle plaatsen 
dankzeggen door Christus onze Heer, want Hij is het waarachtige Paaslam, dat 
de zonden der wereld wegneemt. Hij heeft onze dood door zijn sterven 
vernietigd en door zijn opstanding het leven weer gebracht. Daarom zingen wij 
met engelen en aartsengelen de lof van uw heerlijkheid: 
Sanctus 

Tafelgebed 
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Cantorijleden 

Hoe wonderlijk de wegen die Gij met ons gaat:  

Gij roept ons aan de dag uit duisternis en chaos,  

noem ons bij name,  

om evenbeeld van U te zijn,  

en de aarde te dienen en te bewaren. 

Allen 

Wij danken U voor Hem, die onderweg ons verge-zelt 

en ons weer horen doet hoe Gij met mensen omgaat,  

de Schriften opent 

en leert het sterven leven is,  

wie zijn leven verliest, opnieuw wordt ge-boren. 

Voorganger 
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Want op de avond voor zijn lijden en dood 

heeft Hij het broodgedeelte, Hij gaf het ons en zei:  

‘Dit is mijn lichaam,  

wanneer gij hiervan samen eet,  

zult gij Mij in uw midden voor-goed ge-denken.’ 

En na de maaltijd prees Hij dankbaar uw Naam,  

Hij zegende de beker en gaf hem ons en zei:  

‘Drinkt hiervan van allen,  

dit is mijn bloed, mijn levenskracht,  

tot vergeving van zonden, voor u vergroten. 

Allen 

Wij danken U voor Hem die alles heeft vol-bracht,  

Gij hebt u trouw betoond, het dode graf ont-sloten, 

Hem hoog ver-heven: 

het graan dat in de aarde viel,  

werd het brood voor het leven van heel de wereld. 

Voorganger 

Zend ons uw Geest, die ons met levenskracht ver-vult, 

en onze wereld zal her-scheppen tot uw land 

een nieuwe aarde 
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waar voedsel is een overvloed 

en de mensen vervult van hoop en vreugde. 

Allen 

Zend uw Geest, die alle volken zo ver-bindt 

dat zij elkaar opnieuw de vredeshand gaan reiken, 

een nieuwe wereld 

wat al het oude is voorbij 

in het heldere licht van de nieuwe morgen. 

Allen 

Gezegend Gij, die hebt geroepen: ‘Er zij licht’, 

en het werk van uw handen nooit meer zult ver-laten, 

Eer-ste en Laatste, 

gezegend zij uw grote Naam, 

Bron van leven en licht op al onze wegen: 

Onze Vader 
die in de hemelen zijt, 
uw naam worde geheiligd, 
uw rijk kome, uw wil geschiede,  
gelijk in de hemel, alzo ook op aarde, 
geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, 
en leid ons niet in verzoeking, 
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maar verlos ons van het kwade, 
want U is het rijk  
en de kracht  
en de heerlijkheid  
in eeuwigheid.  
Amen. 

Agnus Deï 

Pax Domini 

v: De vrede van de Heer zij met u allen. 

g: Amen. 

v: Groet elkaar met de vrede van Christus. 

Communio 

Tafelwoord 

Dankzegging 
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Dankgebed 

Danklied 
 Lied 645: 1, 2, 5 en 6 

ZENDING  

ZEGEN 
g: Amen, amen, amen. 
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