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Witte Donderdag, 6 april 2023 
Wilhelminakerk  Aanvang: 19.30 uur 
 
Voorganger: ds. Egbert van Dalen 
Ouderlingen: Joke Koelewijn 
Diakenen: Alle diakenen 
Lector: Anne Marie Hille Ris Lambers 
Organist: Gert-Jan Mostert 
 
Orgelspel  
 
VOORBEREIDING 
 
Stil moment voor gebed en inkeer 
 
 
Intochtslied:  Psalm 67: 1 en 2 
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2 
De volken zullen U belijden, 
o God, U loven al tezaam! 
De landen zullen zich verblijden 
en juichen over uwe naam. 
Volken zult Gij rechten 
hun geding beslechten 
in gerechtigheid, 
volken op deze aarde,  
die uw arm vergaarde, 
die Gij veilig leidt. 
 
Bemoediging en groet 
V Onze hulp is de Naam van de Heer, 
A Die hemel en aarde gemaakt heeft, 

die trouw houdt tot in eeuwigheid 
en niet laat varen het werk van zijn handen. 

V Genade en vrede zij u van God onze Vader, 
 en van Jezus Christus, onze Heer  
 door de kracht van de heilige Geest. 
A Amen 
 
 
Welkom en inleidende woorden 
 
Kyriëgebed 
afgesloten met Lied 367c  
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Zingen:   538: 1,3 en 4  
1 zanggroep 

 
 
 
 
 



  

3 allen 
Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
dat is de dood aanvaarden, 
de vrede en de strijd, 
de dagen en de nachten, 
de honger en de dorst, 
de vragen en de angsten, 
de kommer en de koorts. 

4 allen 
Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
dat is de Geest aanvaarden 
die naar het leven leidt: 
de mensen niet verlaten, 
Gods woord zijn toegedaan, 
dat is op deze aarde 
de duivel wederstaan. 

 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
Lezing:         26: 30-38 
 

30Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de 
Olijfberg. 
31Onderweg zei Jezus tegen hen: ‘Jullie zullen Mij deze nacht allemaal 
afvallen, want er staat geschreven: “Ik zal de herder doden, en de 
schapen van zijn kudde zullen uiteengedreven worden.” 32Maar nadat 
Ik uit de dood ben opgewekt, zal Ik jullie voorgaan naar Galilea.’ 
33Petrus zei daarop tegen Hem: ‘Misschien zal iedereen U afvallen, ik 
nooit!’ 34 

Jezus antwoordde hem: ‘Ik verzeker je: deze nacht, nog voor de haan 
gekraaid heeft, zul jij Mij driemaal verloochenen.’ 35Petrus zei: ‘Al zou 
ik met U moeten sterven, verloochenen zal ik U nooit.’ Alle andere 
leerlingen vielen hem daarin bij. 
 
In Getsemane 
36Vervolgens ging Jezus met zijn leerlingen naar een plek die 
Getsemane genoemd werd. Hij zei: ‘Blijven jullie hier zitten, Ik ga 
daar bidden.’ 37Hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeüs met 
zich mee. Toen Hij bedroefd en angstig begon te worden, 38zei Hij 
tegen hen: ‘Ik ben diepbedroefd, tot stervens toe. Blijf hier met Mij 
waken.’ 39 
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Zingen:  (Taizé-bundel: Blijf bij mij  
 
3x  1e keer zanggroep  2e en 3e keer allen 
 

 
 
                       26: 39-46 
39Hij liep nog een stukje verder, liet zich voorover vallen op de grond 
en bad: ‘Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan Mij 
voorbijgaan! Maar laat het niet gebeuren zoals Ik het wil, maar zoals 
U het wilt.’ 40Hij liep terug naar de leerlingen en zag dat ze lagen te 
slapen. Hij zei tegen Petrus: ‘Konden jullie niet eens één uur met Mij 
waken? 41Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen; de 
geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak.’ 42 
Voor de tweede maal liep Hij bij hen vandaan en bad: ‘Vader, als het 
niet mogelijk is dat deze beker aan Mij voorbijgaat zonder dat Ik eruit 
drink, laat het dan gebeuren zoals U het wilt.’ 43Toen Hij terugkwam, 
zag Hij dat ze weer sliepen, want ze waren door vermoeidheid 
overmand. 44Hij liet hen achter, liep opnieuw wat verder en bad voor 
de derde maal, met dezelfde woorden als daarvoor. 45Daarna voegde 
Hij zich weer bij de leerlingen en zei: ‘Liggen jullie daar nog steeds te 
slapen en te rusten? Het ogenblik is nabij waarop de Mensenzoon 
wordt uitgeleverd aan zondaars. 46Sta op, laten we gaan; kijk, hij die 
Mij uitlevert, is al vlakbij.’ 
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Bijbellied:    570   1  zanggroep 

 
2 allen       3 zanggroep 
Zij zouden met Hem waken,    Hun ogen gingen open, 
maar wakker bleef er géén,    hun ogen vielen toe, 
zij kwamen naar Getsemane,    zij wilden zijn waar Jezus was, 
maar lieten Hem alleen.     maar waren veel te moe. 
4 allen 
En Jezus ging iets verder, 
iets verder in de nacht. 
Daar sprak Hij met zijn Vader en 
ontving Hij nieuwe kracht. 
 

Overdenking 
 

Orgelspel 
 

Antwoordlied  286: 1,2,3  
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2 
Waar de mensen lijden onder onrecht 
in een wereld die geen vrede vindt, 
heb vertrouwen, draag het kruis met blijdschap, 
er is licht dat alles overwint. 
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. 
 
3 
Steek een kaars aan tegen al het duister, 
als een teken in een bange tijd, 
dat ons 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. 
 
Gebeden  voorbeden en stil gebed  
 
DE TAFEL 
 
Nodiging   
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Tafellied   559 
1 zanggroep 

 
 

2 allen 
Gij die al onze schuld 
in uw vergeving draagt, 
wees onze vrede, o 
Jezus, voor eeuwig. 

 

3 allen 
Gij die met levensbrood 
door tijd en ruimte gaat, 
geef alle dagen, o 
Christus, dit brood ons. 

 

4 allen 
Gij die ver voor ons uit 
in deze wereld zijt, 
zend ons met vrede en brood, 
Heer, tot de mensen. 
 
Tafelgebed (in dit gebed zingen wij lied 985: 1) 
 

Tot leven zijn wij aangeraakt 
Gewekt door het licht, 
Gij zelf, God, zijt 
De adem van ons bidden. 
Onophoudelijk  
is uw liefde  
over ons uitgesproken 
En keer op keer 
Is ons de toekomst aangezegd. 



  

Daarom zingen wij 
Met ieder die uw Naam wil heiligen: 
 
Heilig, Heilig Heilig (lied 985: 1) 

 
Gezegend zijt Gij, Abba, Vader! 
Uw hart bleef ons zoeken 
En klopte in Jezus Messias. 
Hij deelde het donker met ons 
En werd ons tot licht, 
Als de weg naar huis. 
Hij deelde zichzelf 
Als uw eigenste liefde  
Aan mensen uit, 
Toen Hij 
In die nacht van verraad brood nam 
U dankte en het brak en zei: 
 
"Neemt en eet, 
dit is mijn lichaam, 
dat voor u gegeven wordt, 
doet dit tot mijn gedachtenis." 
 
Evenzo nam hij na de maaltijd de beker en zei: 
"Neemt deze beker 
en drinkt allen hieruit. 
Deze beker is het nieuwe verbond 
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in mijn bloed, 
dat voor u vergoten wordt 
tot vergeving van zonden. 
Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt 
tot mijn gedachtenis." 
 

Gemeente:  
ZIJN DOOD GEDENKEN WIJ, 
ZIJN OPSTANDING BELIJDEN WIJ 
ZIJN TOEKOMST VERWACHTEN WIJ. 
MARANATHA! 
 

Geef ons allen, goede God 
uw Geest van liefde 
en breng ons dicht bij U 
en bij elkaar, 
 

allen: 
Onze Vader die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd.  
Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede,  
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking,  
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk  
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 
 

Vredegroet 
Voorganger: De vrede van christus zij met u! 
Allen: Zijn vrede zij ook met u! 

- Hierna wensen wij elkaar vrede toe 
De tafel wordt in gereedheid gebracht 
Voorganger: Zie alle dingen zijn gereed! 
 

Delen van brood en wijn  
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Dankgebed  
 

Goede God, 
Gij zijt ons nabij,  
door u zijn wij gevoed, 
door u geliefd. 
Verlaat ons niet, 
Zo bidden wij, 
Ga met ons mee, 
Deze dag en al onze dagen. 
Amen     (tekst van Nico Vlaming) 
 
Slotlied:   942  

 
2 
Mijn dagen zijn door twijfel overmand, 
ik ben gevangen in mijn onvermogen. 
Hebt Gij mijn naam geschreven in uw hand, 
zult Gij mij bergen in uw mededogen? 
Mag ik nog levend wonen in uw land, 
mag ik U eenmaal zien met nieuwe ogen? 
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3 
Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 
Open die wereld die geen einde heeft, 
wil alle liefde aan uw mens besteden. 
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft – 
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 
 
 
 
We verlaten de kerk in stilte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wilt u de boekjes alstublieft achterlaten in de kerk, voor de  
volgende diensten? 
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Goede Vrijdag 7 april 
Spieghelkerk Aanvang: 19.30 uur 
 

Voorganger: ds. Riegonda van Welie - Kaai 
Ouderling van dienst: Marja Hompes 
Diaken van dienst: Corrie Haafkens 
Organist: Klaas van Boggelen 
Lectoren: Wil Keetelaar & Co van ’t Woud  
Violist: Willem van Eeghen  
Solist: Nathan Tax 
Dienst van de voorbereiding  
 
In stilte komen wij de kerk binnen. 
 
Moment voor gebed en inkeer 
 
De gemeente zingt staande: 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 de Heer, 
vindt mijn ziel het danklied weer. 
Hij mijn God, Hij heeft mijn leven 
dikwijls aan de dood ontheven. 
 

Bemoediging 
Voorganger:   Onze hulp is in de Naam van de Heer, 
Gemeente: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT, 
   DIE TROUW HOUDT TOT IN EEUWIGHEID 
   EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN    
  HANDEN. 
Groet 
Voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader 
   door Jezus Christus en de Heilige Geest. 
Gemeente: AMEN 
                                             - de gemeente gaat zitten -  
Smeekgebed 
Aansluitend zingen we na de woorden: …………” zo bidden wij U allen 
tezamen”:  HEER ONTFERM U. 
 

Solo met viool: Erbarme dich, mein Gott 
 

Erbarme Dich,     Ontferm U, Heer, 
Mein Gott,     Mijn God, 
Um meiner Zähren willen   Omwille van mijn tranen. 
Schaue hier,     Zie toch, 
Herz und Auge weint vor Dir Hart en oog wenen 
Bitterlich      Bitter om U 
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Dienst van de Schrift 
 

1e lezing  Johannes 18: 1 – 11 

181Nadat Jezus dit alles gezegd had, ging Hij met zijn leerlingen naar 
de overkant van de Kidron. Daar liep Hij een tuin in, met zijn 
leerlingen. 2Judas, die Hem zou uitleveren, kende deze plek ook, want 
Jezus was er vaak met zijn leerlingen samengekomen. 3Judas ging 
ernaartoe, samen met de cohort soldaten en een aantal dienaren van 
de hogepriesters en de farizeeën. Ze waren gewapend en droegen 
fakkels en lantaarns. 4Jezus wist precies wat er met Hem zou 
gebeuren. Hij liep naar hen toe en vroeg: ‘Wie zoeken jullie?’ 5Ze 
antwoordden: ‘Jezus van Nazaret.’ ‘Ik ben het,’ zei Jezus, terwijl Judas, 
die Hem kwam uitleveren, erbij stond. 6Toen Hij zei: ‘Ik ben het,’ 
deinsden ze achteruit en vielen op de grond. 7Weer vroeg Jezus: ‘Wie 
zoeken jullie?’ en weer zeiden ze: ‘Jezus van Nazaret.’ 8‘Ik heb jullie al 
gezegd: “Ik ben het,”’ zei Jezus. ‘Als jullie Mij zoeken, laat deze 
mensen dan gaan.’ 9Zo moest zijn uitspraak in vervulling gaan: ‘Geen 
van hen die U Mij gegeven hebt, heb Ik verloren laten gaan.’ 10Daarop 
trok Simon Petrus het zwaard dat hij bij zich had, haalde uit naar de 
knecht van de hogepriester en sloeg hem zijn rechteroor af; Malchus 
heette die knecht. 11 
Maar Jezus zei tegen Petrus: ‘Steek je zwaard in de schede. Zou Ik de 
beker die de Vader Mij gegeven heeft niet drinken?’ 

 
Zingen  558: 1 en 5 
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5 
Here, om uw bloedig zweet, 
als Ge alleen de wijnpers treedt, 
om de kelk vol bitter leed, 
Kyrie eleison. 
 
2e lezing  Johannes 18: 12 – 24 

12De soldaten met hun tribuun en de Joodse gerechtsdienaars grepen 
Jezus en boeiden Hem. 13Ze brachten Hem eerst naar Annas, de 
schoonvader van Kajafas. Kajafas was dat jaar hogepriester, 14en hij 
was het die de Joden had voorgehouden: ‘Het is goed dat één mens 
sterft voor het hele volk.’ 15Simon Petrus kwam met een andere 
leerling achter Jezus aan. Deze andere leerling kende de hogepriester 
en ging met Jezus het paleis van de hogepriester in, 16maar Petrus 
bleef buiten bij de poort staan. Daarop kwam de andere leerling, de 
kennis van de hogepriester, weer naar buiten; hij sprak met de 
portierster en nam Petrus mee naar binnen. 17Het meisje sprak Petrus 
aan: ‘Ben jij soms ook een leerling van die man?’ ‘Nee, ik niet,’ zei hij. 
18De knechten en de gerechtsdienaars stonden zich te warmen bij een 
vuur dat ze hadden aangelegd omdat het koud was; ook Petrus ging 
zich erbij staan warmen.19De hogepriester ondervroeg Jezus over zijn 
leerlingen en over zijn leer. 20Jezus zei: ‘Ik heb in het openbaar tot de 
wereld gesproken. Ik heb steeds onderricht gegeven op plaatsen waar 
de Joden bij elkaar komen, in synagogen en in de tempel, en nooit heb 
Ik iets in het geheim gezegd. 21Waarom ondervraagt u Mij? Vraag het 
toch aan de mensen die Mij gehoord hebben, zij weten wat Ik gezegd 
heb.’ 22Toen Jezus dat zei, gaf een van de dienaren die erbij stonden 
Hem een klap in het gezicht: ‘Is dat een manier om de hogepriester te 
antwoorden?’ 23Jezus zei: ‘Als Ik iets verkeerds gezegd heb, zeg dan 
wat er verkeerd was, maar als het juist is wat Ik heb gezegd, waarom 
slaat u Me dan?’ 24Daarna stuurde Annas Hem geboeid naar Kajafas, 
de hogepriester. 
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Zingen  558: 6 en 7 

 
 
7 
Om het woord van goddelijk recht 
dat Gij tot uw rechters zegt, 
– zelf hebt Ge uw geding beslecht, – 
Kyrie eleison. 
 
3e lezing  Johannes 18: 25 – 40 

25Simon Petrus stond zich intussen nog steeds te warmen. ‘Ben jij 
soms ook een leerling van Hem?’ vroegen ze. ‘Nee,’ ontkende Petrus, 
‘ik niet.’ 26Maar een van de knechten van de hogepriester, een 
familielid van de man van wie Petrus het oor had afgeslagen, zei: 
‘Maar ik heb toch gezien dat je in die tuin bij Hem was?’ 27Weer 
ontkende Petrus, en meteen kraaide er een haan.28Jezus werd van 
Kajafas naar het pretorium gebracht. Het was nog vroeg in de morgen. 
Zelf gingen ze niet naar binnen, anders zouden ze zich verontreinigen 
en niet aan het pesachmaal kunnen deelnemen. 29Daarom kwam 
Pilatus naar buiten. ‘Waarvan beschuldigt u deze man?’ vroeg hij. 30Ze 
antwoordden: ‘Als Hij geen misdaden had gepleegd, zouden we Hem 
niet aan u uitgeleverd hebben.’ 31Pilatus zei: ‘Neem Hem dan mee, en 
veroordeel Hem volgens uw eigen wet.’ Maar de Joden wierpen tegen: 
‘Wij hebben het recht niet om iemand ter dood te brengen.’ 32Zo 
moest de uitspraak van Jezus in vervulling gaan waarin Hij aanduidde 
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welke dood Hij zou sterven.33Pilatus ging het pretorium weer in. Hij 
liet Jezus bij zich komen en vroeg Hem: ‘Bent U de koning van de 
Joden?’ 34Jezus antwoordde: ‘Vraagt u dit uit uzelf of hebben anderen 
dit over Mij gezegd?’ 35‘Ik ben toch geen Jood,’ antwoordde Pilatus. 
‘Uw volk en uw hogepriesters hebben U aan mij uitgeleverd – wat 
hebt U gedaan?’ 36 
Jezus antwoordde: ‘Mijn koningschap hoort niet bij deze wereld. Als 
mijn koningschap bij deze wereld hoorde, zouden mijn dienaren wel 
gevochten hebben om te voorkomen dat Ik aan de Joden werd 
uitgeleverd. Maar mijn koninkrijk is niet van hier.’ 37Pilatus zei: ‘U bent 
dus koning?’ ‘U zegt dat Ik koning ben,’ zei Jezus. ‘Ik ben geboren en 
naar de wereld gekomen om van de waarheid te getuigen, en ieder die 
de waarheid is toegedaan, luistert naar wat Ik zeg.’ 38Hierop zei 
Pilatus: ‘Maar wat is waarheid?’Na deze woorden ging hij weer naar 
de Joden buiten. ‘Ik heb geen schuld in Hem gevonden,’ zei hij. 39‘Maar 
het is bij u gebruikelijk dat ik met Pesach iemand vrijlaat – wilt u dat ik 
de koning van de Joden vrijlaat?’ 40Toen begon iedereen te 
schreeuwen: ‘Hem niet, maar Barabbas!’ Barabbas was een 
misdadiger. 

Zingen  Gezang 181 oude liedboek: 1 

 
 
4e lezing  Johannes 19: 1- 16 

191Toen liet Pilatus Jezus geselen. 2De soldaten vlochten een kroon 
van doorntakken, zetten die op zijn hoofd en deden Hem een 
purperen mantel aan. 3Ze liepen naar Hem toe en zeiden: ‘Gegroet, 
koning van de Joden!’, en ze sloegen Hem in het gezicht. 4Pilatus ging 
weer naar buiten en zei: ‘Ik zal Hem hier buiten aan u tonen om u 
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duidelijk te maken dat ik geen enkel bewijs van zijn schuld heb 
gevonden.’ 5Daarop kwam Jezus naar buiten, met de doornenkroon op 
en de purperen mantel aan. ‘Hier is Hij, die mens,’ zei Pilatus. 6Maar 
toen de hogepriesters en de gerechtsdienaars Hem zagen begonnen 
ze te schreeuwen: ‘Kruisig Hem, kruisig Hem!’ Toen zei Pilatus: ‘Neem 
Hem dan mee en kruisig Hem zelf, want ik zie niet waaraan Hij 
schuldig is.’ 7De Joden zeiden: ‘Wij hebben een wet die zegt dat Hij 
moet sterven, omdat Hij zich de Zoon van God heeft genoemd.’ 8Toen 
Pilatus dit hoorde, schrok hij hevig. 9Hij ging het pretorium weer in en 
vroeg aan Jezus: ‘Waar komt U vandaan?’ Maar Jezus gaf geen 
antwoord. 10‘Waarom zegt U niets tegen mij?’ vroeg Pilatus. ‘Weet U 
dan niet dat ik de macht heb om U vrij te laten of U te kruisigen?’ 
11Jezus antwoordde: ‘De enige macht die u over Mij hebt, is u van 
boven gegeven. Daarom draagt degene die Mij aan u uitgeleverd heeft 
de meeste schuld.’ 12Vanaf dat moment wilde Pilatus Hem vrijlaten. 
Maar de Joden riepen: ‘Als u die man vrijlaat bent u geen vriend van 
de keizer, want iedereen die zichzelf tot koning uitroept pleegt verzet 
tegen de keizer.’ 13Toen Pilatus dit hoorde, liet hij Jezus naar buiten 
brengen. Zelf nam hij plaats op de rechterstoel op het zogeheten 
Mozaïekterras, in het Hebreeuws Gabbata. 14Het was rond het 
middaguur op de voorbereidingsdag van Pesach. Pilatus zei tegen de 
Joden: ‘Hier is Hij, uw koning.’ 15Meteen schreeuwden ze: ‘Weg met 
Hem, weg met Hem, aan het kruis met Hem!’ Pilatus vroeg: ‘Moet ik 
uw koning kruisigen?’ Maar de hogepriesters antwoordden: ‘Wij 
hebben geen andere koning dan de keizer!’ 16 
Toen droeg Pilatus Hem aan hen over om Hem te laten kruisigen. 

 
Zingen  Gezang 181 oude liedboek: 2, 3, 4 
2 
Gij wordt gegeseld en gekroond met doornen, 
geminacht als de minste der verloornen, 
en als een booswicht, die zijn straf moet dragen, 
aan 't kruis geslagen. 
3 
Zeg mij, waarom men U aldus gehoond heeft, 
U dus, mijn vorst, gescepterd en gekroond heeft! 
Om voor mijn schuld verzoening te verwerven, 
moest Gij dùs sterven? 
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4 
Hoe vreemd, dat voor de schapen zijner weide 
de herder zelf ter slachtbank zich liet leiden, 
de heer zich voor de schulden zijner knechten 
aan 't kruis liet hechten. 
 
5e lezing  Johannes 19: 17 - 30 
 
Jezus gekruisigd en begraven 

Jezus werd weggevoerd; 17Hij droeg zelf het kruis naar de zogeheten 
Schedelplaats, in het Hebreeuws Golgota. 18Daar kruisigden ze Hem, 
met twee anderen, aan weerskanten één, en Jezus in het midden. 
19Pilatus had een inscriptie laten maken die op het kruis bevestigd 
werd. Er stond op: ‘Jezus van Nazaret, koning van de Joden’. 20Het 
stond er in het Hebreeuws, het Latijn en het Grieks, en omdat de plek 
waar Jezus gekruisigd werd dicht bij de stad lag, werd deze inscriptie 
door veel Joden gelezen. 21De hogepriesters van de Joden zeiden 
tegen Pilatus: ‘U moet niet “koning van de Joden” schrijven, maar 
“Deze man heeft beweerd: Ik ben de koning van de Joden”.’ 22‘Wat ik 
geschreven heb, dat heb ik geschreven,’ was het antwoord van 
Pilatus.23Nadat ze Jezus gekruisigd hadden, verdeelden de soldaten 
zijn kleren in vieren, voor iedere soldaat een deel. Maar zijn 
onderkleed was in één stuk geweven, van boven tot beneden. 24Ze 
zeiden tegen elkaar: ‘Laten we het niet scheuren, maar laten we loten 
wie het hebben mag.’ Zo moest in vervulling gaan wat de Schrift zegt: 
‘Ze verdeelden mijn kleren onder elkaar en wierpen het lot om mijn 
gewaad.’ Dat is wat de soldaten deden.25Bij het kruis van Jezus 
stonden zijn moeder en haar zus, en Maria, de vrouw van Klopas, en 
Maria van Magdala. 26Toen Jezus zijn moeder zag staan, en bij haar de 
leerling van wie Hij veel hield, zei Hij tegen zijn moeder: ‘Vrouw, dat is 
uw zoon,’ 27en daarna tegen de leerling: ‘Dat is je moeder.’ Vanaf dat 
moment nam die leerling haar bij zich in huis.28Toen wist Jezus dat 
alles was volbracht, en om de Schrift geheel in vervulling te laten gaan 
zei Hij: ‘Ik heb dorst.’ 29Er stond daar een vat water met azijn; ze 
doopten er een spons in en brachten die, gestoken op een 
majoraantak, naar zijn mond. 30Nadat Jezus ervan gedronken had zei 
Hij: ‘Het is volbracht.’ Hij boog zijn hoofd en gaf de geest. 
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Zingen  590: 1 en 2 

 
2 
De wereld gaf 
Hem slechts een graf, 
zijn wonen was Hem zwerven; 
al zijn onschuld werd Hem straf 
en zijn leven sterven. 
 
6e lezing  Johannes 19: 31 -42 
31Het was voorbereidingsdag, en de Joden wilden voorkomen dat de 
lichamen op sabbat, en nog wel een bijzondere sabbat, aan het kruis 
zouden blijven hangen. Daarom vroegen ze Pilatus of de benen van de 
gekruisigden gebroken mochten worden en of ze de lichamen 
mochten meenemen. 32Toen braken de soldaten de benen van de 
eerste die tegelijk met Jezus gekruisigd was, en ook die van de ander. 
33Vervolgens kwamen ze bij Jezus, maar ze zagen dat Hij al gestorven 
was. Daarom braken ze zijn benen niet. 34Maar een van de soldaten 
stak een lans in zijn zij en meteen vloeide er bloed en water uit. 
35Hiervan getuigt iemand die het zelf heeft gezien, en zijn getuigenis is 
betrouwbaar. Hij weet dat hij de waarheid spreekt en wil dat ook u 
gelooft. 36Dit gebeurde omdat de Schrift in vervulling moest gaan: 
‘Geen van zijn beenderen zal verbrijzeld worden.’ 37Een andere 
schrifttekst zegt: ‘Ze zullen hun blik richten op Hem die ze hebben 
doorstoken.’38Na deze gebeurtenissen vroeg Josef van Arimatea – die 
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een leerling van Jezus was, maar uit angst voor de Joden in het 
geheim – aan Pilatus of hij het lichaam van Jezus mocht meenemen. 
Pilatus gaf toestemming en Josef nam het lichaam mee. 39Nikodemus, 
die destijds ’s nachts naar Jezus toe gegaan was, kwam ook; hij had 
een mengsel van mirre en aloë bij zich, wel honderd litra. 40Ze 
wikkelden Jezus’ lichaam met de balsem in linnen, zoals gebruikelijk is 
bij een Joodse begrafenis. 41Bij de plaats waar Jezus gekruisigd was lag 
een tuin, en daar was een nieuw graf, waarin nog nooit iemand 
begraven was. 42Omdat het voor de Joden voorbereidingsdag was en 
dat graf dichtbij was, legden ze Jezus daarin. 
 
Zingen  590: 3 en 4 
3 
Hoe slaapt Gij nu, 
die men zo ruw 
aan ’t kruishout heeft gehangen. 
Starre rotsen houden U, 
rots des heils, gevangen. 

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. 

 
MUZIKAAL INTERMEZZO door viool 
 
Dienst van gebed 
 
Avondgebed van Maarten Luther  
 

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 het leven,  
aan de avond van de wereld.  
 
Blijf bij ons  
met uw genade en goedheid,  
met uw troost en zegen,  
met uw woord en sacrament.  
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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. 
 
 
De paaskaars wordt gedoofd. In de donkerte en stilte verlaten we de 
kerk.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wilt u de boekjes alstublieft achterlaten in de kerk, voor de  
volgende diensten? 
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Dageraaddienst, zondag 9 april 2023 
Wilhelminakerk  Aanvang: 6.30 uur  
 

Voorganger: ds. Cor Flobbe  
Ouderling: Pieter van der Wulp 
Diaken: Femmy van der Ploeg, Olivia Bruins  
piano: Joke Koelewijn 
soliste / leadzangeres: Aurora Verkerk 
 

Stilte 
 

Lezen   Matteus 27, 57-61 graflegging 
Het graf 
57Toen de avond gevallen was, arriveerde er een rijke man die uit 
Arimatea afkomstig was. Hij heette Josef en was ook een leerling van 
Jezus geworden. 58Hij meldde zich bij Pilatus en vroeg hem om het 
lichaam van Jezus. Hierop gaf Pilatus bevel het aan hem af te staan. 
59Josef nam het lichaam mee, wikkelde het in zuiver linnen 60en legde 
het in het nieuwe rotsgraf dat hij voor zichzelf had laten uithouwen. 
Daarna rolde hij een grote steen voor de ingang van het graf en 
vertrok. 61Maria van Magdala en de andere Maria gingen tegenover 
het graf zitten en bleven daar achter. 
 
Zingen   Zzz 719, 1 2 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2 
Laten wij dan nu de tranen 
van verdriet en van gemis, 
laten vallen op de aarde 
die ons wieg en woning is, 
stof uit stof en as uit as. 
 

3 
Laten wij dan nu verzorgen 
wat er bleef van deze mens, 
wetend dat zijn geest geborgen 
bij de Bron van alles is, 
stof uit stof en as uit as. 
 

Stilte 
 

Lezen  Psalm 24, 7-10 
 

7Hef, o poorten, uw hoofden omhoog, 
verhef u, aloude ingangen: 
de koning vol majesteit wil binnengaan. 
8Wie is die koning vol majesteit? 
De HEER, machtig en heldhaftig, 
de HEER, heldhaftig in de strijd. 
9Hef, o poorten, uw hoofden omhoog, 
verhef ze, aloude ingangen: 
de koning vol majesteit wil binnengaan. 
10Wie is Hij, die koning vol majesteit? 
De HEER van de hemelse machten, 
Hij is de koning vol majesteit. sela 
 
 

Meditatie  uit: apocriefe brief van Nicodemus  
   (Sytze de Vries: Waarom de zon gratis is) 
Stilte 
 
 
de Paaskaars wordt binnengebracht en in het midden van de kring 
geplaatst  
de tafelkleden, bekers en schalen worden binnengebracht 
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Zingen   lied 631, 1 2 3  

2 
Zij die zich als eersten buigen 
over leven in haar schoot 
zijn op Pasen kroongetuigen 
van nieuw leven uit de dood. 
Vrouwen hebben Hem ontmoet, 
weten zich bevrijd voorgoed. 

3 
Uit een sprakeloos verleden 
weggeschoven, ongehoord, 
wordt een nieuwe tuin betreden, 
open is de laatste poort, 
sluiers worden weggedaan: 
het is tijd om op te staan. 

Wij geven het licht aan elkaar door 
 
Lezing uit het Evangelie: Matteus 28, 1-10 

Opstanding uit de dood 

281Na de sabbat, bij het ochtendgloren van de eerste dag van de 
week, kwam Maria van Magdala met de andere Maria naar het graf 
kijken. 2Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een engel van 
de Heer daalde af uit de hemel, liep naar het graf, rolde de steen weg 
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en ging erop zitten. 3Hij lichtte als een bliksem en zijn kleding was wit 
als sneeuw. 4De bewakers beefden van angst en vielen als dood neer. 
5De engel richtte zich tot de vrouwen en zei: ‘Wees niet bang, ik weet 
dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. 6Hij is niet hier, Hij is immers 
uit de dood opgewekt, zoals Hij gezegd heeft. Kijk, dit is de plaats waar 
Hij gelegen heeft. 7 
En ga nu snel naar zijn leerlingen en zeg hun: “Hij is opgewekt uit de 
dood, en dit moeten jullie weten: Hij gaat jullie voor naar Galilea, daar 
zul je Hem zien.” Onthoud dat ik jullie dit gezegd heb.’8Ontzet en 
opgetogen verlieten ze het graf; ze haastten zich om het aan zijn 
leerlingen te vertellen. 9Op dat moment kwam Jezus hun tegemoet en 
groette hen. Ze liepen op Hem toe, grepen zijn voeten vast en 
aanbaden Hem. 10Daarop zei Jezus: ‘Wees niet bang. Ga mijn broeders 
vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan, daar zullen ze Mij zien.’ 

 
Zingen   Zzz 728, 1-10  
1 solo 

 
 
 

2  solo 
Met kruiden van de dood, 
welriekend, zacht en geurig, 
als balsem voor mijn ziel, 
ging ik, om hem te zien. 
 
 

 
3 solo 
Verbijsterd bleef ik staan, 
het graf zo leeg en open, 
zo koud ineens mijn hart, 
toen hoorde ik mijn naam. 
 



  

4 vrouwen     5 vrouwen 
Hij was het die daar stond,  0, hij was zo dichtbij! 
Ik kon hem bijna raken!    die stem, die blik, die ogen 
Als ik mijn hand uitstak    hij was het die mij riep,  
zou hij verdwenen zijn.    maar zei 'raak mij niet aan' 
 
6 mannen     7 vrouwen 
Ik hoor nog steeds zijn stem,  Een dode en niet dood, 
een klank die niet kan sterven  ik heb hem toch gesproken! 
Hij leeft, hij leeft,     Een dode die je ziet 
totdat ik hem vergeten ben.   is geen herinnering. 
 
8 solo      9 allen 
Alsof ik wartaal spreek   Ik ben niet meer alleen, 
zo word ik aangekeken,   hij heeft mij aangekeken! 
maar wat ik zeg is waar,   Ik draag dit ogenblik 
ik heb het zelf doorleefd.   voor altijd met mij mee. 
 
10 allen 
Geheimen diep en groot, 
te groot voor kleine mensen. 
Geheimen ook voor ons, 

al zijn wij deelgenoot. 
 
 
Vernieuwing van doop en belijdenis: 
Broeders en zusters, 
in de doop zijn wij met Christus begraven 
om met Hem ten leven te worden opgewekt. 
Daarom vraag ik u 
allen die uw doop wilt gedenken 
uw stem te verheffen en mij antwoord te geven: 
 

Wilt u de HEER uw God dienen 
en naar zijn stem alleen horen? 
Ja, dat wil ik. 
 

Wilt ge u verzetten tegen alle machten 
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die als goden over ons willen heersen? 
Ja, dat wil ik. 
 

Wilt u ieder slavenjuk afwerpen 
en leven in de vrijheid van Gods kinderen? 
Ja, dat wil ik. 
 

Schaamt u dan niet de Christus te belijden, 
want het evangelie is een kracht Gods 
tot behoud van ieder die gelooft. 
 
Zingen:   Iona 1, 40, 1, 2 en 5 

 

2  
Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis? 
Wil je zijn tot hoed' en zegen voor wie vreemd'ling is? 
Val je niet een mens te hard die in leugens is verward? 
Hoor je 't kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij? 
 

5  

Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest. 
Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd. 
Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna, 
en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij. 

 
Water wordt uitgegoten in het doopvont, 

en met het water wordt een kruisje op ons voorhoofd gezet, 

terwijl we zingen: lied 833  
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Zingen   Zzz 733, 1t/m 7  
1 solo 
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2  allen 

 
 

 
3 solo 

 
 

 
4  allen 
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5 allen 

 

 
6  solo 

 
 

 
7 allen 

 
 
 
Dankgebed 
 
 
 
 



35 
 

Slotlied  Psalm 118, 1 en 6 

 
 
6 
Des Heren hand is hoog verheven, 
des Heren rechterhand is sterk. 
Ik zal niet sterven, ik zal leven 
en zingen van des Heren werk. 
De Heer heeft mij wel zwaar geslagen, 
maar niet verlaten in mijn nood, 
en zijn genadig welbehagen 
gaf mij niet over aan de dood. 
 
 
Zending en zegen: GvL 344 beurtzang, voorganger + allen)  
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U bent om 10.30 uur van harte welkom 
in de viering van Pasen in de Wilhelminakerk 
of om 10.30 u. in de Spieghelkerk  


