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     Via Dolorosa 
 

De Via 

Dolorosa 

(sinds 

1250) is 
de weg 

die rabbi 

Jezus in 

Jeruzalem 
zou zijn 

gegaan 

toen Hij 

zijn kruis 

droeg van 
de plaats 

van de veroordeling door Pontius Pilatus in het fort Antonia (1) 

naar de heuvel Golgota (12) waar Hij uiteindelijk gekruisigd en 

begraven werd (14).  
 

 

Langs de Via Dolorosa in Jeruzalem die dag, 

verdrongen zich de mensen in de straat.  
Daar staarden ze Hem na:  

de man die sterven moest op Golgotha. 

 

Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg,  

ging de Christus, onze Koning als een lam.  
Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart, is Hij gegaan,  

langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha. 

 

Er kwam bloed uit al zijn wonden, uit de striemen op zijn rug,  
uit de kroon van doornen om zijn hoofd geklemd. 

En Hij droeg met elke stap  

de hoon van hen die schreeuwden: “Kruisigt Hem!”. 

 
Zijn kruis werd een troon, zijn bloed wast ons schoon 

en het stroomt door het hart van Jeruzalem. 

Tekst & muziek: Billy Spraque en Niles Borop     Ned. vertaling: Rikkert Zuiderveld 
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Bloemstuk Bethelkerk 
 

Stilstaan wil ik bij uw lijden, bij uw sterven, dan mag ik weten wie 
U bent, wat U deed. 

Omdat het antwoord dan gegeven is. 

Het geheim is openbaar geworden. 

De stilte wordt opgeheven straks als het zondag wordt. 
 

Donkere doek: duisternis. 

Kruis: symbool van lijden. 

Naast het kruis een schikking van mos, dat geeft de stilte weer. 
Daaroverheen loopt een sliert van rode rozen als teken van de 

lijdensweg die Christus gaan moet. 

Symbool van de rode rozen met doornen: lijden. 
 

Kaarsen doven 

 
Elke dag doven we één van de adventskaarsen die we in de weken voor 

de viering van het Kerstfeest hebben aangestoken. 

De kaarsen symboliseren het licht dat in de wereld is gekomen met de 

komst van de Zoon van God naar deze aarde. 

Zijn licht doorbreekt de duisternis van de wereld. 
Nu, in deze Stille Week, wordt het steeds donkerder rondom Hem. 

De duisternis lijkt het weer te gaan winnen van het licht. 

Als Jezus sterft op Goede Vrijdag is het helemaal donker geworden. 

Daarom doven we op deze dag de grote kaars. 

Maar op Paasmorgen, de dag van de opstanding uit de dood, 
straalt voor ons opnieuw zijn licht. 
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MAANDAG                   2 april 
                                                   

 

Ontmoeting met een vrouw met olie in Betanië 
 
 
- Begroeting  
 
- Luisterlied: Via Dolorosa van Sela 

 
- Bijbellezing:  Matteüs 26:1-13 
 

1 Toen Jezus deze laatste rede had uitgesproken, zei hij tegen 
zijn leerlingen: 2 „Over twee dagen is het, zoals jullie weten, 

Pesach. Dan wordt de Mensenzoon uitgeleverd om gekruisigd te 

worden.‟  

3 Ondertussen kwamen de hogepriesters en de oudsten van het 
volk bijeen in het paleis van de hogepriester, Kajafas. 4 Daar 

beraamden ze het plan om Jezus door middel van een list 

gevangen te nemen en hem te doden. 5 „Maar niet op het feest,‟ 

zeiden ze, „want dan komt het volk in opstand.‟  

6-7 Toen Jezus in Betanië in het huis van Simon – degene die aan 

huidvraat had geleden – aanlag voor een maaltijd, kwam er een 

vrouw naar hem toe. Ze had een albasten flesje met zeer 

kostbare olie bij zich en goot die uit over zijn hoofd. 

8 De leerlingen ergerden zich toen ze dit zagen en zeiden: „Wat 
een verspilling! 9 Die olie had immers duur verkocht kunnen 

worden, dan hadden we het geld aan de armen kunnen geven.‟ 

10 Jezus hoorde het en zei: „Waarom vallen jullie deze vrouw 

lastig? Zij heeft iets goeds voor mij gedaan. 11 Want de armen 
zijn altijd bij jullie, maar ik zal niet altijd bij jullie zijn. 12 Door die 

olie over mij uit te gieten, heeft ze mijn lichaam voorbereid op 

het graf. 13 Ik verzeker jullie: waar ook ter wereld het goede 

nieuws verkondigd zal worden, zal ter herinnering aan haar 
verteld worden wat zij heeft gedaan.‟  

 
- Samenzang: Lvdk 178: 1 en 3 
 

Jezus, om uw lijden groot,  

om uw leven en uw dood, 
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die volbrengen ’t recht van God, 

Kyrie eleison. 
 

Om de zalving door een vrouw, 

vreugdeolie, geur van rouw, 

teken van wat komen zou, 
Kyrie eleison. 

 

- Overdenking 

 

- Muzikaal moment 
     
- Gebed 
 
- Gedicht: Zalig de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid  
       geschieden - Nel Benschop 

 
- Samenzang: Lvdk 473: 1, 4, 6 en 10 
 

Neem mijn leven, laat het, Heer, 
toegewijd zijn aan uw eer. 
Maak mijn uren en mijn tijd 
tot uw lof en dienst bereid. 

 
Neem mijn zilver en mijn goud, 
dat ik niets aan U onthoud. 
Maak mijn kracht en mijn verstand 
tot een werktuig in uw hand. 

 
Neem mijn zonden en mijn schuld 
in ’t beleid van uw geduld. 
Maak dat ik, opstandig kind, 
steeds de weg tot U hervind. 

 
Neem ook mijne liefde, Heer, 
‘k leg voor U haar schatten neer. 
Neem mijzelf en voor altijd 
ben ik aan U toegewijd. 

 
 
- Doven van de eerste kaars 

 
-    We verlaten in stilte de kerkzaal     - 
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DINSDAG           3 april                                                               
     
   

Ontmoeting met de dienaar van de 
hogepriester 

  
 
- Begroeting  
 
- Samenzang: Lvdk 285: 1, 3 en 4 
 

Geef vrede, Heer, geef vrede, 

de wereld wil slechts strijd. 
Al wordt het recht beleden, 

de sterkste wint het pleit. 

Het onrecht heerst op aarde, 

de leugen triomfeert, 
ontluistert elke waarde, 

o red ons, sterke Heer. 

 

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, 
aan mensen blijdschap geven 

en vredestichters zijn. 

 

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! 
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- Bijbellezing:  Matteüs 26:47-56 

 

47 Nog voor hij uitgesproken was, kwam Judas eraan, een van de 
twaalf, in gezelschap van een grote, met zwaarden en knuppels 

bewapende bende, die door de hogepriesters en de oudsten van 

het volk was gestuurd. 48 Met hen had zijn verrader een teken 

afgesproken. „Degene die ik kus,‟ had hij gezegd, „die is het, die 
moet je gevangennemen.‟ 49 Hij liep recht op Jezus af, zei: 

„Gegroet, rabbi!‟ en kuste hem. 50 Jezus zei tegen hem: „Vriend, 

ben je daarvoor gekomen?‟ Daarop kwam de bende naderbij, ze 

grepen Jezus vast en namen hem gevangen. 51 Nu greep een 
van Jezus’ metgezellen naar zijn zwaard. Hij trok het, 

haalde uit en sloeg de dienaar van de hogepriester een oor 

af. 52 Daarop zei Jezus tegen hem: „Steek je zwaard terug op 

zijn plaats. Want wie naar het zwaard grijpt, zal door het zwaard 
omkomen. 53 Weet je niet dat ik mijn Vader maar te hulp hoef te 

roepen en dat hij mij dan onmiddellijk meer dan twaalf legioenen 

engelen ter beschikking zou stellen? 54 Maar hoe zouden dan de 

Schriften in vervulling gaan, waar staat dat het zo moet 

gebeuren?‟ 55 Toen zei Jezus tegen de omstanders: „Met 
zwaarden en knuppels bent u uitgetrokken om mij te arresteren, 

alsof ik een misdadiger ben! Dagelijks was ik in de tempel om 

onderricht te geven, en toen hebt u me niet gevangengenomen. 

56 Maar dit alles gebeurt opdat de geschriften van de profeten in 
vervulling gaan.‟ Daarop lieten alle leerlingen hem in de steek en 

vluchtten weg.  

 
- Samenzang: Lvdk 481: 1 en 3 
 

O grote God die liefde zijt, 
o Vader van ons leven, 

vervul ons hart, dat wij altijd 

ons aan uw liefde geven. 

Laat ons het zout der aarde zijn, 

het licht der wereld, klaar en rein. 
Laat ons uw woord bewaren, 

uw waarheid openbaren. 

 

Leer ons het goddelijk beleid 

der liefde te beamen, 



8 

 

opdat wij niet door onze strijd  

uw goede trouw beschamen. 
Leg ons de woorden in de mond 

die weer herstellen uw verbond. 

Spreek zelf door onze daden 

van vrede en genade. 
 

- Overdenking 

 

- Muzikaal moment 
     
- Gebed 
 
- Gedicht: Het moet er toch van komen – Hans Bouma 

 
- Samenzang: JdH 103 

 

 In Gods overwinning trekken wij ten strijd. 

 Samen in zijn leger, Hem ten dienst gewijd. 
 Christus, onze Koning, stelt Zich aan het hoofd. 

 Hij heeft ons de zege in de strijd beloofd. (2x) 

 

 Als een machtig leger, vol van Geest en kracht, 

 gaan wij achter Jezus, die ons 't leven bracht. 
 Nergens heerse tweedracht. Eén geloof, één Heer, 

 één in hoop en liefde, juichend Hem ter eer. (2x) 

 

 Tronen, machten, krachten zullen dra vergaan, 
 waar de heil'gen samen vastgeworteld staan. 

 Niets kan ons weerhouden, jagend naar het eind. 

 Glorie voor de Schepper, nu en voor altijd. (2x) 

 
 Volg uw Meester, kind'ren, sluit u vast aaneen. 

 Hef het schild als pijlen suizen om u heen. 

 Hem zij eer, aanbidding, roem en heerlijkheid. 

 Zingen wij tot glorie Hem in eeuwigheid. (2x) 
 
- Doven van de tweede kaars 
  

-    We verlaten in stilte de kerkzaal     - 
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WOENSDAG           4 april                                                        
       

 

Ontmoeting met de dienstmeisjes van Kajafas 
 
 
- Begroeting  
 

- Samenzang: Er kraait geen haan (Alles wordt nieuw IV-27) 
 

Er kraait geen haan, er kraait geen haan 

als Petrus bij het vuur gaat staan. 

Er kraait geen haan en Petrus wacht 
bij 't huis waar Jezus is gebracht. 

 

Jij hoort bij Hem, jij hoort bij Hem, 

zo roept opeens een vrouwenstem. 
Jij hoort bij Jezus, waar of niet? 

Maar Petrus zegt: ik ken Hem niet! 

 

Te dicht bij 't vuur, te dicht bij 't vuur, 

waar moet hij schuilen op dit uur? 
Te dicht bij 't vuur, en weer die vraag: 

zag ik jou niet bij Hem vandaag? 

 

De derde maal, de derde maal, 
zegt iemand: ik hoor aan je taal 

dat jij er één van Jezus bent. 

Maar Petrus vloekt en hij ontkent. 

 
Er kraait een haan, er kraait een haan, 

en hij is huilend weggegaan. 

Er kraait een haan en Petrus weet: 

ik liet mijn Meester in de steek. 

 
 

- Bijbellezing:  Matteüs 26:57-58 en 69-75 

 

57 Zij die Jezus gevangengenomen hadden, leidden hem voor 

aan Kajafas, de hogepriester bij wie de schriftgeleerden en de 
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oudsten bijeengekomen waren. 58 Petrus volgde hem op een 

afstand tot op de binnenplaats van het paleis van de 
hogepriester; daar ging hij tussen de knechten zitten om te zien 

hoe het zou aflopen.  

69 Petrus zat buiten, op de binnenplaats. Er kwam een 

dienstmeisje naar hem toe, dat zei: ‘Jij hoorde ook bij die 
Jezus uit Galilea!’ 70 Maar hij ontkende dat met klem, zodat 

allen het konden horen: „Ik weet niet waar je het over hebt.‟ 71 

Toen hij wilde weggaan naar het poortgebouw, zag een ander 

meisje hem. Ze zei tegen de omstanders: ‘Die man hoorde 
bij Jezus van Nazaret!’ 72 En opnieuw ontkende hij en zwoer: 

„Echt, ik ken de man niet!‟ 73 Even later kwamen de omstanders 

naar Petrus toe, ze zeiden: „Jij bent wel degelijk een van hen, 

trouwens, je accent verraadt je.‟ 74 Daarop begon hij te vloeken 
en hij bezwoer hun: „Ik ken die man niet!‟ En meteen kraaide er 

een haan. 75 Toen herinnerde Petrus zich wat Jezus gezegd had: 

„Voordat er een haan gekraaid heeft, zul je mij driemaal 

verloochenen.‟ Hij ging naar buiten en huilde bitter. 

 
- Samenzang: Geref. Kerkboek 154 
 

Ach, wat moet ik toch beginnen 
nu ik steeds weer zonden doe. 

Mijn geweten maakt me moe, 

brengt mij steeds mijn schuld te binnen. 

Er is hulp in deze strijd 
dankzij Jezus, Hij bevrijdt. 

 

Want ik heb in doen en laten 

vaak de Here diep gegriefd. 
Toch heeft Hij een zondaar lief. 

Dankzij hemelse genade 

sterft het helse zelfverwijt,  

dankzij Jezus, Hij bevrijdt. 

 
Heer, Gij wekt een mens tot leven 

en Gij trekt hem tot uw licht. 

Niet meer bang voor het gericht 

sterven wij – door dood omgeven, 
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leven wij – de dood ten spijt, 

dankzij Jezus, Hij bevrijdt. 
 

Kom, vertrouw het woord van Jezus, 

opgejaagden in de nood, 

uitgedaagden tot de dood. 
Glansrijk is zijn gunst bewezen: 

heil voor tijd en eeuwigheid,  

dankzij Jezus, Hij bevrijdt. 
 

- Overdenking 
 

- Muzikaal moment 

 
- Gebed 
 
- Gedicht: Petrus – Nel Benschop 
 
- Samenzang: Geref. Kerkboek 89 
 

Jezus, leven van mijn leven, 
Jezus, dood van mijnen dood, 

die voor mij U hebt gegeven, 

in de bangste zielennood, 

opdat ‘k weten zou in ’t sterven 

dat ik ’t leven mag beërven. 
Duizend-, duizendmaal o Heer, 

zij U daarvoor dank en eer. 

 

Gij, o Jezus, hebt gedragen 
lasteringen, spot en hoon, 

zijt gebonden en geslagen, 

Gij, des Vaders eigen Zoon, 

om van schuld en eeuwig lijden, 
mij, verloor’ne, te bevrijden. 

Duizend-, duizendmaal, o Heer, 

zij U daarvoor dank en eer. 

 

Heer, verzoener van mijn zonden, 
Heiland, die mij hebt gezocht, 

die mijn banden hebt ontbonden 
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en voor God mij vrijgekocht, 

eens onrein, in schuld verloren, 
ben ik door uw Geest herboren. 

Duizend-, duizendmaal, o Heer, 

zij U daarvoor dank en eer. 

 
Dank, mijn Heiland, voor uw lijden, 

voor uw bitt’re bange nood, 

voor uw heilig, biddend strijden, 

voor uw trouw tot in de dood. 
Voor de wonden, U geslagen, 

voor het kruis, door U gedragen, 

voor al ’t heil aan mij geschied, 

prijst U eeuwiglijk mijn lied. 
 
- Doven van de derde kaars 
 

-    We verlaten in stilte de kerkzaal     - 
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DONDERDAG          5 april                                                       
       

 

Ontmoeting met de vrouw van Pilatus 
 
 
- Begroeting  
 
- Samenzang: Psalm 2: 1 en 4 
 

Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch?  
Wat is de waanzin toch die zij beramen?  

De groten staan gewapend tot de slag,  

de machtigen der wereld spannen samen.  

't Is tegen het gezag van God de HERE  
en tegen zijn gezalfde vorst gericht:  

"Komt", zeggen zij, "laat ons hun banden scheuren,  

tot alle macht in onze handen ligt"!  

 
O machtigen, o koningen, weest wijs.  

Laat u gezeggen, rechters zonder rede.  

Vreest God den HEER en dient Hem naar zijn eis,  

verheugt u bevend, zoekt bij Hem uw vrede.  

Kust toch de zoon, opdat gij niet te gronde  
gaat op uw weg. Te licht wordt hij getart  

en kan zijn gramschap tegen u ontbranden.  

Maar zalig zijn die schuilen aan zijn hart.  
 

- Bijbellezing:  Matteüs 27:15-26 
 

15 Nu had de prefect de gewoonte om op elk pesachfeest één 

gevangene vrij te laten, en die door het volk te laten kiezen. 16 

Er zat toen een beruchte gevangene vast, die Jezus Barabbas 
genoemd werd. 17 En dus vroeg Pilatus hun, toen ze daar waren 

samengestroomd: „Wie wilt u dat ik vrijlaat, Jezus Barabbas of 

Jezus die de messias wordt genoemd?‟ 18 Hij wist namelijk dat ze 

hem uit afgunst hadden uitgeleverd. 19 Terwijl hij op de 

rechterstoel zat, werd hem een boodschap van zijn vrouw 
gebracht: ‘Laat je niet in met die rechtvaardige! Om hem 

heb ik namelijk vannacht in een droom veel moeten 
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doorstaan.’ 20 Ondertussen haalden de hogepriesters en de 

oudsten het volk over: ze moesten om Barabbas vragen, en Jezus 
laten doden. 21 Weer nam de prefect het woord en hij vroeg 

opnieuw: „Wie van de twee wilt u dat ik vrijlaat?‟ „Barabbas!‟ 

riepen ze. 22 Pilatus vroeg hun: „Wat moet ik dan doen met Jezus 

die de messias wordt genoemd?‟ Allen antwoordden: „Aan het 
kruis met hem!‟ 23 Hij vroeg: „Wat heeft hij dan misdaan?‟ Maar 

ze schreeuwden alleen maar harder: „Aan het kruis met hem!‟ 24 

Toen Pilatus inzag dat zijn tussenkomst nergens toe leidde, dat 

het er integendeel naar uit zag dat men in opstand zou komen, 
liet hij water brengen, waste ten overstaan van de menigte zijn 

handen en zei: „Ik ben onschuldig aan de dood van deze man. Zie 

het zelf maar op te lossen.‟ 25 En heel het volk antwoordde: „Laat 

zijn bloed óns dan maar worden aangerekend, en onze kinderen!‟ 
26 Daarop liet Pilatus Barabbas vrij, maar Jezus leverde hij uit om 

gekruisigd te worden, nadat hij hem eerst nog had laten geselen. 

 
- Samenzang: Lvdk 178: 6 en 7 
 

Om het zwijgen, het geduld, 

waarmee Gij de wet vervult, 
als men vrucht’loos zoekt naar schuld, 

Kyrie eleison. 

 

Om het woord van godlijk recht 
dat Gij tot uw rechters zegt, 

- zelf hebt Ge uw geding beslecht, - 

Kyrie eleison. 

 
- Overdenking 

 

- Muzikaal moment 
     
- Gebed 
 
- Gedicht: Onder Pontius Pilatus – Mies Vreugdenhil 
 

- Samenzang: Lvdk 177: 1, 3, 4 en 7 

 
Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten, 
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in deze zee verzinken mijn gedachten: 

o liefde die, om zondaars te bevrijden, 
zo zwaar moest lijden. 

 

O allerheiligst, onuitspreeklijk wonder: 

de Rechter zelf gaat aan het recht ten onder. 
O wreed geding; wie kan geheel doorgronden 

de vloek der zonden. 

 

God is rechtvaardig, ja, een God der wrake; 
en Hij is liefde, Hij wil zalig maken. 

Zie hier de schalen die ten volle wegen 

èn vloek èn zegen. 

 
Laat mij, o Heer, uw wond're wijsheid prijzen, 

dwaasheid en ergernis voor wereldwijzen, 

laat mij uw kruis dat sterken zwakheid noemen 

als sterkte roemen. 
 
- Doven van de vierde kaars 
 

-    We verlaten in stilte de kerkzaal     - 
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GOEDE VRIJDAG         6 april                                                    
    

 

 
U en jij worden van harte uitgenodigd voor de diensten in de  

 

Bethelkerk,  19.30 uur 

ds. C.A. den Hertog 
 

Morgenster, 19.30 uur 

ds. P.J.C. Colijn 
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ZATERDAG           7 april                                                           
       

 

Ontmoeting met de bewakers van het graf 
 
 
- Begroeting  
 
- Samenzang: Lvdk 192: 1, 2, 3 en 6 
 

O kostbaar kruis, o wonder Gods, 

waaraan de Prins der glorie stierf; 
ik wil om U zijn zonder trots, 

ik acht verlies wat ik verwierf. 

 

Bewaar mij dat ik roemen zou 
dan in mijns Heren Christi dood. 

Al wat ik anders noemen zou 

is niets bij dit mysterie groot. 

 
O angst en liefde, ondereen 

vermengd als water en als bloed, 

zij wijzen naar het wonder heen 

van Hem die op de aarde boet. 

 
De aarde zelf is veel te klein 

voor wie U waarlijk loven wil. 

Uw liefde is een groot geheim, 

zij vraagt geheel mijn hart en ziel. 
 
- Bijbellezing:  Matteüs 27:57-66 
 

57 Toen 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. 58 Hij meldde zich bij Pilatus en 

vroeg hem om het lichaam van Jezus. Hierop gaf Pilatus bevel het 
aan hem af te staan. 59 Josef nam het lichaam mee, wikkelde het 

in zuiver linnen 60 en legde het in het nieuwe rotsgraf dat hij 

voor zichzelf had laten uithouwen. Toen rolde hij een grote steen 

voor de ingang van het graf en vertrok. 61 Maria uit Magdala en 
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de andere Maria bleven achter, ze waren tegenover het graf gaan 

zitten. 62 De volgende dag, dus na de voorbereidingsdag, gingen 
de hogepriesters en de farizeeën samen naar Pilatus. 63 Ze 

zeiden tegen hem: „Heer, het schoot ons te binnen dat die 

bedrieger, toen hij nog leefde, gezegd heeft: “Na drie dagen zal ik 

uit de dood opstaan.” 64 Geeft u alstublieft bevel om het graf tot 
de derde dag te bewaken, anders komen zijn leerlingen hem 

heimelijk weghalen en zullen ze tegen het volk zeggen: “Hij is 

opgestaan uit de dood,” en die laatste leugen zal nog erger zijn 

dan de eerste.‟ 65 Pilatus antwoordde: „U kunt bewaking krijgen. 
Ga nu en regel het zo goed als u kunt.‟ 66 Ze gingen erheen en 

beveiligden het graf door het te verzegelen en er bewakers 

voor te zetten. 

 
- Samenzang: Opwekking 470 
 

Heer, als ik denk aan wat U voor mij deed, 
dan kan ik U alleen maar danken. 

En als ik denk aan de strijd die U streed, 

dan kan ik U alleen maar danken. 

 

Angst en verdriet in Gethsémané; 
door uw eigen vrienden verlaten 

en verraden door een kus, geschopt en geslagen, 

omdat U zoveel van mij hield. 

 
Heer, als ik denk aan wat U voor mij deed, 

dan kan ik U alleen maar danken. 

En als ik denk aan de pijn die U leed, 

dan kan ik U alleen maar danken. 
 

Doornen op uw hoofd, een speer in uw zij, 

spijkers door uw handen en voeten; 

van het leven beroofd, om te sterven voor mij, 

omdat U zoveel van mij hield. 
 

Heer, als ik denk aan wat U voor mij deed, 

dan kan ik U alleen maar danken. 

En als ik denk aan de strijd die U streed, 
dan kan ik U alleen maar danken. 
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Heer, als ik denk aan wat U voor mij deed, 

dan kan ik U alleen maar danken. 
En als ik denk aan de pijn die U leed, 

dan kan ik U alleen maar danken, (3x) 

o, Heer. 
 

- Overdenking 
 

- Muzikaal moment  
     
- Gebed 
 
- Gedicht:  Paasmorgen – Jo Kalmijn-Spierenburg 
 

- Samenzang: Geref. kerkboek 75 

 
Nu gaan de bloemen nog dood, nu gaat de zon nog onder 

en geen mens kan zonder water en zonder brood.  

 

Refrein: 
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde. 

Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde. 

 

Nu ben je soms nog alleen. Nu moet je soms nog huilen. 

En als je weg wilt schuilen kun je haast nergens heen.  
 

Refrein 

 

Nu heb je nooit genoeg, nu blijf je steeds iets missen 
en in het ongewisse of je ooit krijgt wat je vroeg.  

 

Refrein 

 
Daar is geen zon en geen maan, daar zal God ons verlichten. 

Daar zullen alle gezichten vol van zijn heerlijkheid staan.  

 

Refrein 

 
Daar is geen dorst of verdriet. Daar zal God ons omgeven. 

daar is gelukkig leven en het eindigt niet.  
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Refrein 

 
Zing voor de eeuwige dag. Zing voor zijn komst en zeg Amen. 

Zing voor de Heer die ons samen daar al van eeuwigheid zag.  

 

Refrein 
-    We verlaten in stilte de kerkzaal     - 

 

*   *   * 

 
U en jij worden van harte uitgenodigd voor de kerkdiensten 
 

1e Paasdag 
Bethelkerk, 9.30 uur ds. C.A. den Hertog - gezinsdienst 

      17.00 uur ds. M.P. Hofland (Groningen) - Crosspointdienst     
 

Morgenster, 9.30 uur ds. J.J. Verwey met Joyfull 
             16.30 uur ds. P. Prins (Buitenpost)     

 
2e Paasdag 

Koepelkerk, 9.30 uur Paaszangdienst 
ds. C.A. den Hertog 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
WIJ WENSEN U EN JOU GEZEGENDE PAASDAGEN 

 
 

www.stilleweek.nl 


