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Stille of Goede Week 

Hurdegaryp 

april 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U bent van harte welkom bij de vieringen: 

 

Witte Donderdag 19.30 uur in de Hofkerk 

Goede Vrijdag 19.30 uur in de Hofkerk 

Stille Zaterdag 22.00 uur in de Hofkerk 
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Bij de diensten 

 

De avond van Witte Donderdag vormt het begin van het 

Paastriduüm, de drie dagen van Pasen rond de gedachtenis van 

het lijden, de dood en de opstanding van Christus en die duren 

tot aan de avond van Paaszondag. 

Het Paasfeest duurt weliswaar drie dagen, maar tegelijkertijd 

vormen deze dagen een duidelijke eenheid, ze vormen in zekere 

zin één lange doorlopende liturgie.  

De dienst van Witte Donderdag heeft een open einde en wijst 

vooruit naar de liturgie van de Goede Vrijdag, en deze loopt als 

het ware weer over in de paaswake die wordt gehouden in de 

nacht van paaszaterdag op paaszondag. 

 

We lezen deze donderdagavond in de evangeliën hoe Jezus zijn 

leerlingen voorgaat op de weg naar het einde. We vieren de 

maaltijd van de Heer en gedenken hoe Jezus met zijn leerlingen 

de tafel van brood en wijn deelde. En we worden opgeroepen 

bij Hem te blijven in een wake. 

 

Op Goede Vrijdag staat de lezing van het lijdensevangelie naar 

Johannes centraal. Indringende teksten die worden besloten met 

de gebeden voor de wereld. 

 

En aan de vooravond van Pasen, op Stille Zaterdag, horen we 

de getuigenissen van Gods trouw in de geschiedenis van Israël - 

als opmaat voor de Opstanding van Christus. 

. 

Samen vernieuwen we daarna de aloude doopbelofte en gaan 

op weg naar Pasen!   
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Orde van dienst voor de viering van de  

 

WITTE DONDERDAG  

 

in deze dienst wordt de Maaltijd van de Heer gevierd 

 

 

Orgelspel 

 

Moment van stilte en inkeer 

 

Zingen: Lied 556: 1, 2 en 4 (staande) 

1 

Alles wat over ons geschreven is 

gaat Gij volbrengen deze laatste dagen, 

alle geboden worden thans voldragen, 

alle beproeving van de wildernis. 

 

2 

Gods schepping die voor ons gesloten bleef 

ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten, 

die zoon van David zijt en man van smarte, 

koning der Joden die de dood verdreef. 

 

4 

Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan, 

aan u, o Heer, ontleent het brood zijn leven, 

ons is een lofzang in de mond gegeven, 

sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan. 

 

 

Onderwijl worden de Christusicoon en het kruis 

binnengedragen. 
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Bemoediging: 

 

v. Wie woont in de hoede van de allerhoogste God, 

A. OVERNACHT IN DE SCHADUW VAN DE 

MACHTIGE. 

v.  Bij nacht en ontij heb je niets te vrezen, 

A. HIJ IS ALS EEN SCHILD, ALS EEN MUUR 

OM JE HEEN. 

 

v. Onze hulp is de naam van de Heer 

A. DIE HEMEL EN AARDE VERBINDT 

v. die ons mensen liefheeft tot het einde 

A. EN NOOIT LOSLAAT HET WERK DAT ZIJN 

HAND BEGON. 

 

De gemeente gaat weer zitten 

 

 

 

Lezing naar Matteüs 16: 15-17, 21-23 

 

 

Zingen: Lied 5 uit de Bijlage – Wij die zo vaak de belofte 

vergeten 

 

1 

Wij die zo vaak de belofte vergeten, 

God, ontferm U over ons. 

Wij die de naam van de naasten niet weten, 

God, ontferm U over ons, 

 t lied van de hoop is al gaande versleten, 

God, ontferm U over ons. 
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2 

Angst die ons dof en krachteloos maakt,  

Christus denk aan ons. 

Knagend verdriet dat ons wezen raakt, 

Christus denk aan ons, 

vriendschap door ons te bitter gemaakt, 

Christus denk aan ons. 

 

3 

Iedere dag dat we u niet vertrouwen, 

God, ontferm u over ons. 

Vesting van eigen gelijk die we bouwen, 

God, ontferm U over ons. 

Pijn om het las Uw mens uit te houden, 

God ontferm U over ons. 

 

 

Gebed 

 

Lezing naar Lucas 22: 3-6 

 

Zingen: Lied 561 

1 

O liefde die verborgen zijt 

in diepe stilten eeuwigheid, 

erbarm u over ons bestaan, 

het wordt verraden en verdaan. 

 

2 

Hoe achtloos in ons midden wordt 

het kostbaar mensenbloed gestort 

en in het onbarmhartig licht 

het kruis des Heren opgericht. 
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3 

De minsten van de mensen zijn 

daar uitgestrekt in angst en pijn. 

Tot aan het eind der wereld lijdt 

Christus in hun verlatenheid. 

 

4 

O liefde uit de eeuwigheid 

die met ons mens geworden zijt, 

wij bidden, laat ons niet alleen 

in al het duister om ons heen, 

 

5 

opdat ook wij o Heer U niet 

verlaten in uw diep verdriet 

maar bij U zijn in al de pijn 

waarmee de mensen mensen zijn. 

 

 

Lezing naar Lucas 22: 7-13 

 

 

Zingen: Lied 276: 1 en 3 

 

1 

Zomaar een dak boven wat hoofden, 

deur die naar stilte open staat. 

Muren van huid, ramen als ogen, 

speurend naar hoop en dageraad. 

Huis dat een levend lichaam wordt 

als wij er binnen gaan 

om recht voor God te staan. 
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3 

Tafel van Een, brood om te weten 

dat wij elkaar gegeven zijn. 

Wonder van God, mensen in vrede, 

oud en vergeten nieuw geheim. 

Breken en delen, zijn wat niet kan, 

doen wat ondenkbaar is, 

dood en verrijzenis. 

 

 

 

Onderwijl worden de twee kaarsen binnengedragen met het 

brood en de wijn. 

 

Aan het licht van de Paaskaars worden de kaarsen 

aangestoken.  

 

 

 

Lezing naar Lucas 22: 13-16 

 

 

 

Zingen: Lied 568 a – Ubi caritas (3x) 

 

Ubi caritas et amor, 

ubi caritas Deus ibi est. 

 

 

 

Lezing naar Johannes 13: 36-14: 1 
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Zingen: Lied 16 b – Behoed mij, o God (3x)  

 

 

 

 

 

Lezing naar Johannes 14: 25-28 
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Zingen: Lied 1010: 3 en 4 

3 

Geef vrede, Heer, geef vrede, 

Gij die de vrede zijt, 

die voor ons hebt geleden, 

gestreden onze strijd, 

opdat wij zouden leven 

bevrijd van angst en pijn, 

de mensen blijdschap geven 

en vredestichters zijn. 

 

4 

Geef vrede, Heer, geef vrede, 

bekeer ons felle hart. 

Deel ons uw liefde mede, 

die onze boosheid tart, 

die onze mond leert spreken 

en onze handen leidt. 

Maak ons een levend teken: 

uw vrede wint de strijd! 

 

 

Lezing naar Johannes 15: 9-10 

 

We bidden samen het Onze Vader 

 

Lezing naar Lucas 22: 19 

 

Muziek 

 

Lezing naar Lucas 22: 20 

 

Nodiging en delen brood en wijn 
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Muziek 

 

Lezing naar Lucas 22: 27 b-32, Johannes 15: 20 b-21, 

Johannes 15: 26-27 

 

Overgang naar de wake 

 

In stilte worden het brood en de wijn, de Christusicoon, het 

kruis en de bloemen weggebracht. 

Op de tafel wordt een zwarte doek gelegd. Daarop wordt de 

Bijbel geopend neergelegd – 

in het Woord en de brandende paaskaars blijft de Heer 

aanwezig. 

 

Begin van de wake 

 

Lezing naar Johannes 17: 1, 6-13 

 

Stilte 

 

Zingen:  

 

Blijf bij Mij en waak hier met Mij, wakend en biddend, wakend 

en biddend. 

Bleibet hier und wachet mit mir, wachet ud betet, wachet und 

betet. 

Bliuw by my en weitsje mei my. Weitsje en bid, weitsje en bid. 

 

 

Lezing naar Johannes 17: 14-21 

 

Stilte 

 

 



11 

 

Zingen: Lied 571 

1 

In stille nacht houdt Hij de wacht 

waar alle anderen slapen. 

De ogen zwaar, de harten moe, 

hebben wij Hem verlaten. 

 

2 

Waarom blijft niet het laatste lied 

in onze harten hangen? 

De lofzang klonk, maar is verstomd. 

De dood houdt ons omvangen. 

 

3 

Een beker vol van vreugdewijn 

heeft Hij met ons gedronken. 

Een bittere kelk vol eenzaamheid 

hebben wij Hem geschonken. 

 

4 

In stille nacht heeft Hij volbracht 

de doortocht voor ons leven. 

De nieuwe morgen van Gods trouw 

heeft Hij aan ons gegeven. 

 

5 

Tot aan het einde van de tijd 

zal ik zijn wachtwoord horen: 

Waak dan en bid! Zo blijft Hij mij, 

en ik Hem toebehoren. 

 

Bij de uitgang is de collecte. 

 

In stilte verlaten we de kerk 
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(De wegzending en zegen blijven achterwege. We zetten deze 

dienst voort op Goede Vrijdag.) 

 

 

Morgen, op de avond van de Goede Vrijdag, vindt de tweede, in 

deze reeks vieringen op weg naar Pasen, plaats. Om 19.30 uur 

komen we weer samen in de Hofkerk. 

 

 

 

U kunt de ovd mee naar huis nemen en morgen weer mee naar 

de kerk nemen…… 
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Orde van dienst 

 

voor de  

 

GOEDE VRIJDAG 

 

 

De dienst begint in stilte 

 

Het kruis wordt binnengedragen  
 

Stilte  

 

Zingen: Lied 587: 1 – 7  (staande) 

 

2 

Eén mens moet sterven om een volk te redden. 

Door uw gehoorzaam lijden kan ik verder, 

warm ik mij aan uw liefde die niet loochent. 

Open mijn ogen. 
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3 

Hemelse koning, door God uitgekozen, 

waarom staat U terecht als rechteloze? 

U hebt geen schuld, de waarheid is geschonden. 

U draagt mijn zonden. 

 

4 

Hier is God zelf, ontdaan van alle glorie, 

de mens die uit de hemel is geboren. 

Ik ben de gesel die hem openhaalde, 

ik laat hem vallen. 

 

5 

Jezus, gekruisigd – met ontzag en deernis 

zie ik uw zorg voor moeder en voor leerling, 

liefde is dorst naar vrede zonder einde, 

water dat wijn wordt. 

 

6 

Zing met de psalm: geen woord is er gebroken – 

de waarheid is gezien om te geloven. 

Daarom Heer Jezus, met de ooggetuige 

wil ik mij buigen. 

 

7 

Rijke geschenken zou ik willen geven, 

eerbied en dank, de mirre van mijn leven. 

Eer aan de Heer, die dood en duister keerde, 

Licht voor de wereld. 

 

 

 

De gemeente gaat weer zitten 
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Woorden naar Psalm 22 

 

Stilte  

 

Lijdensverhaal: Johannes 18: 28-19: 1 

 

Stilte 

 

Meditatieve woorden 

 

Zingen: Lied 576 b: 1 en 4 

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. 

 

4 

Houdt Gij mij in uw hoede, 

Gij die uw schapen telt, 

o bron van al het goede, 

waaruit mijn leven welt. 

Gij die mijn ziel wilt laven 

met liefelijke spijs, 

Gij overstelpt met gaven 

tot in het paradijs. 

 

Lijdensverhaal (vervolg): Johannes 19: 2-16 a 

 

Stilte 
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Meditatieve woorden 

 

 

Lijdensverhaal (vervolg): Johannes 19: 16 b-30 

 

De paaskaars wordt gedoofd 

 

Stilte 

 

Voorbeden 

 

Lijdensverhaal (vervolg): Johannes 19: 38-42 

 

Zingen: Lied 590 

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 

aan ’t kruishout heeft gehangen. 

Starre rotsen houden U, 

rots des heils, gevangen. 
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4 

’t Is goed, o Heer, 

Gij hoeft de eer 

van God niet meer te staven. 

Leggen wij ons bij U neer, 

in uw dood begraven. 

 

5 

Hoe wonderlijk, 

uitzonderlijk 

een sabbat is gekomen: 

eens voor al heeft Hij het juk 

van ons afgenomen. 

 

In stilte verlaten wij de kerk. 

 

 

 

 

 

 

Morgen, op de avond van de Stille Zaterdag, vindt de derde in 

deze reeks vieringen op weg naar Pasen plaats. Om 22.00  uur 

komen we weer samen in de Hofkerk. 

 

 

 

 

 

 

U kunt de ovd mee naar huis nemen en morgen weer mee naar 

de kerk nemen…… 
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Orde van dienst 

 

voor de viering op de 

 

STILLE ZATERDAG 

 

 

Het begin van de Paaswake is een voortzetting van de dienst 

van de Goede Vrijdag. De kerk is bij binnenkomst schaars 

verlicht en het orgel zwijgt. 

 

We lezen een aantal teksten uit het Oude Testament als 

getuigenissen van Gods trouw in de geschiedenis van Israël als 

opmaat voor de Opstanding van Christus. 

 

En dan, halverwege, wordt het volop licht. 

Christus is waarlijk verrezen! 

 

De Paaskaars wordt binnengebracht. 

 

Komend uit het donker van het lijden vatten we moed om in het 

Licht van de opstanding op weg te gaan. 

 

Stilte  

 

 

Woorden op de drempel 

 

Zingen: Lied 605: 1 en 5  
1 

De toekomst is al gaande, 

lokt ondanks tegenstand 

ons weg uit het bestaande 

naar eens te vinden land. 
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5 

De toekomst houdt ons gaande, 

voert ondanks tegenstand 

ons uit het doods bestaande 

naar nieuw, bewoonbaar land. 

 

Lezing: Genesis 1: 1-5 

 

Zingen: Lied 162: 1, 4 en 6  
1 

In het begin lag de aarde verloren 

in het begin in de duisternis; 

God sprak zijn woord en het licht werd geboren, 

’t licht dat vandaag onze dag nog is. 

4 

In het begin zijn de sterren gaan branden, 

in het begin kwam de zon en d' maan. 

Boven het land en de zee en de stranden 

wijzen zij wegen en tijden aan. 

6 

In het begin riep God mensen tot leven, 

in het begin was het woord in hun mond. 

Wat was het goed om op aarde te wonen, 

wat was God blij dat de wereld bestond. 

 

Gebed 

 

Zingen: Lied 356: 1 en 3 
1  

O God die uit het water 

in het begin 

de aarde hebt geroepen 

de grote toekomst in: 

Refrein: Heer, ontferm u over ons en over onze kinderen. 
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3  

O God die door het water, 

de Rode Zee, 

uw volk de vrije doortocht gaf, 

uw wolk trok met hen mee: 

Refrein: Heer, ontferm u over ons en over onze kinderen. 

 

Onderwijl worden de doopschaal en het water 

binnengebracht 

 

Lezing: Exodus 14: 5-8, 10b, 13-14, 21-22 
 

Zingen: Lied 367f  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wijding van het water dat in het doopvont wordt 

geschonken 

 

Zingen: Lied 356: 6 en 7  

 

6  

O God die in het water 

van de Jordaan 

uw Zoon hebt aangewezen 

om allen voor te gaan: 

Refrein: Heer, ontferm u over ons en over onze kinderen. 
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7  

O God die in het water 

van onze doop 

wie Jezus willen volgen 

doet opstaan tot de hoop: 

Refrein: Heer, ontferm u over ons en over onze kinderen. 

 

 

Woorden over het Licht 

 

Lezing van het Paasevangelie: Matteüs 28: 1-10 

(de gemeente gaan staan) 

 

Iemand roept: Het licht van Christus 

 

De nieuwe Paaskaars wordt binnengebracht.  

 

Zingen: Lied 600: 1 - 5   
1  

Licht, ontloken aan het donker, 

licht, gebroken uit de steen, 

licht, waarachtig levensteken, 

werp uw waarheid om ons heen! 

2  

Licht, geschapen, uitgesproken, 

licht, dat straalt van Gods gelaat, 

licht uit licht, uit God geboren, 

groet ons als de dageraad! 

3  

Licht, aan liefde aangestoken, 

licht, dat door het donker brandt, 

licht, jij lieve lentebode, 

zet de nacht in vuur en vlam! 
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4  

Licht, verschenen uit den hoge, 

licht, gedompeld in de dood. 

licht, onstuitbaar, niet te doven, 

zegen ons met morgenrood! 

5  

Licht, straal hier in onze ogen, 

licht, breek uit in duizendvoud, 

licht, kom ons met stralen tooien, 

ga ons voor van hand tot hand! 

 

De gemeente gaat zitten 

 

Vernieuwing van de doopbelofte 

 

Voorganger: 

Nu de tijd van voorbereiding ten einde is gegaan en het 

Paasfeest is begonnen, willen we onze doop gedenken en ons 

opnieuw verbinden aan onze God. 

Vertrouwt u op God, 

dat onbegrijpelijke geheim van ons bestaan; 

die in het begin en ook nu nog 

leven wil schenken aan hemel en aarde.  

Die ons mensen in zijn tederheid wil oproepen 

om als partners daaraan mee te werken, 

om zo de wereld vol te maken van zijn Aanwezigheid? 

 

Allen: JA, OP GOD VERTROUWEN WIJ 

 

Voorganger: 

Vertrouwt u op Jezus, die als zoon van zijn volk 

trouw aan God die hij zijn Vader noemde, 

weldoende rondging en mensen deed opstaan, 

en ondanks verzet van de machthebbers, 
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zijn weg ten einde ging, tot op het kruis, 

én door God werd aangewezen als zijn Zoon, 

zodat zijn weg van dood en mislukking 

een weg ten leven werd? 

 

Allen: JA, OP JEZUS VERTROUWEN WIJ 

 

Voorganger:  
Vertrouwt u op de Geest van God 

die in alle tijden mensen bezielt, en nóg. 

Ze tot gemeenschap roept in  kerken en daarbuiten? 

Vertrouwt u op Gods Geest van liefde 

die omkeer in ons hart bewerkt, 

en ook in ons een vuur ontsteekt, 

om goed en rechtvaardig te handelen? 

Vertrouwt u op de heilige Geest, 

die door inspiratie van bezielde mensen 

op weg is naar het zo verlangde Koninkrijk?  

 

Allen: JA, OP DIE GEEST VERTROUWEN WIJ 

 

Zingen: Lied 343: 1 – 4 
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2 

Geloofd zij God die kwam ter wereld, Maria’s zoon, 

die mensen hielp en meeleed en werd gedood. 

Hij leeft, geloofd zij Christus die bij ons woont. 

3 

Geloofd zij God die in de wereld met vuur en geest 

ons zuivert en doet opstaan en muren breekt, 

tot alle volken één zijn in Christus’ geest. 

4 

Geloofd zij God die tijd en wereld ver overstijgt, 

die is en was en zijn zal en met ons blijft 

en als het al ineenstort betrouwbaar blijkt. 

 

De gemeente gaan staan 

Gebed en zegenbede 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morgen, 

op Paaszondag,  

komen we om half tien samen in  

Nieuw Perspectief. 

 

 

We vieren de Opstanding  

van de Heer! 


