
  



 

  



 

Vieringen Paascyclus 2022 
 
De vieringen zijn mee te beleven via kerkradio en website van de kerk: 
www.gknieuwendijk.nl  
 
 
Donderdag 14 april: Witte Donderdag, aanvang 19.30 uur  
 
Vrijdag 15 april:  Goede Vrijdag,  aanvang 19.30 uur  
 
Zaterdag 16 april: Paaswake, aanvang 19.30 uur  
 
Zondag 17 april:   Pasen, aanvang 10.00 uur  
 
 
De drie vieringen op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag worden 
gezien als één geheel.  
Witte Donderdag opent met bemoediging en drempelgebed,  
Stille Zaterdag sluit met een zegenbede.  
Alle drie de vieringen beginnen en eindigen in stilte. 
 
In alle diensten gaat Ds. Nico de Lange voor en is Karin van Andel organist. 
De diensten worden vormgegeven met medewerking van meerdere musici en 
vrijwilligers, waarvoor onze hartelijke dank. 
 
 
 
 
 
 
 

Wilt u deze liturgie na gebruik achterin de kerk achterlaten  
voor de volgende vieringen of morgen weer meenemen als u er weer bent? 

  

http://www.gknieuwendijk.nl/


 

WITTE DONDERDAG 
 

In de hal van de kerk is een schikking gemaakt met daarop graan, meel, druiven en 
gekneusde druiven.  
 
Binnenkomst in stilte.  
De gemeente gaat staan op een teken. 
 
Komen  
Bemoediging en drempelgebed: 
 

Onze hulp is in de naam van de Heer 
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft 
Heer, reinig ons gevoelen 
Allen: opdat wij u liefhebben met hart en ziel  
Heer, reinig ons denken 
Allen: opdat wij u liefhebben met ons volle verstand 
Heer, reinig ons willen 
Allen: opdat wij  u liefhebben uit alle macht 
maak ons tot echte medemensen 
Allen: tot naasten die uw liefde delen met elkaar – Amen 

 
Lezen:  Lucas  7: 36-38 en 44-48 Zalving 
Zingen:  Lied 558: 3 ‘Om de zalving van een vrouw’ 
 
De gemeente gaat zitten. 
 
Smeekgebed 
Zingen:  Lied 463: 1, 2, 6 ‘Licht in onze ogen’ 
 
Woord 
Gebed om licht 
Lezen:  Exodus 12: 18-20  

Lucas 22: 14-20 Pèsachmaaltijd Jezus en leerlingen 
Zingen:  Lied  569: 1 ‘Toen Jezus wist: nu is gekomen’ 
 
Overdenking  
 
Zingen:  Lied 571: 1, 2 ‘In stille nacht’ 
 
Antwoord 
Gebeden 
Inzameling van gaven 
 
  



 

 
 
 
Maaltijdviering 
Inleiding 
Tafelgebed:  Zingen ‘De tafel der armen’  (Huub Oosterhuis) 
 

    Wat in stilte bloeit, in de luwte van tuinen,  
   onder de hete zon, op de akker, 
   heeft Hij bestemd voor de tafel der armen. 

 

   Aardekracht, zonkracht is Hij, licht in mensen, 
   dat wij elkaar bevrijden en doen leven, 
   brood van genade worden, wijn van eeuwig leven. 

 

   Maar wie niets hebben, wie zal hen hieraan deel geven? 
   En die in weelde zwelgen en van niets weten, 
   wie zal hen naar gerechtigheid doen verlangen? 

 

   Aanschijn der aarde, wie zal jou vernieuwen? 
   Hij die alles zal zijn in allen, 
   heeft ons bestemd om, aarde, jouw aanschijn te vernieuwen. 
   

Delen van brood en beker (pianomuziek op achtergrond) 
 
Gedicht:    De disgenoten  (Ida Gerhardt)  

 

   Het simpele gerei, 
   het brood, dat is gesneden, 
   de stilte, de gebeden - 
   Want de avond is nabij. 

 

   Uit tranen en uit pijn 
   dit samenzijn verkregen: 
   bij sober brood de zegen 
   twee in ùw naam te zijn. 

 

   Waar aan de witte dis 
   uw teken wordt beleden 
   verschijnt Gij -: 'u zij vrede'. 
   gij Brood - gij Wijn - gij Vis. 
 

Gemeente gaat staan. 
 
Lezen:  Lucas 22: 39-46 Getsémane 
Zingen LB 1973: Gezang 180: 1,3 ‘Gethsémane, die nacht moest eenmaal komen’ 
 
Tijdens dit lied worden bord en beker van de tafel naar achteren gebracht  
en bij de schikking geplaatst.  
Wij verlaten de kerk in stilte om op Goede Vrijdag de viering in stilte te beginnen.  



 

GOEDE VRIJDAG 
 

Vóór en na afloop van de viering stilte:  
de stilte van de meditatie, de stilte van het waken.  
 
De aangegeven liederen worden zonder nadere aankondiging gezongen.  
De gemeente gaat staan op een teken. 
 
Inkeer 
Stilte 
Gebed: Dit is het uur, God, waarin we gedenken.  

Uw zoon stierf.  
Ten einde toe trouw aan zijn mensen.  
Uw zoon stierf – en is ons daardoor meer nabij dan iemand anders.  
Laat ons die kruisweg zien,  
waarin onze hoop is gelegen,  
vandaag en tot in eeuwigheid.  
Amen.  

 
Zingen: Lied ‘Blijf bij mij, en waak hier met mij’ (Taizé, 3x, 1e maal voorzang)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Psalmgebed 

Haast U, o Heer, tot mijn hulp, 
Allen: en wees tot mijn redding gereed. 

 
Lezen: Exodus 12: 21-28 
Zingen: Lied 590: 1 ‘Nu valt de nacht, het is volbracht’ 
 
Gemeente gaat zitten. 
 
  



 

 
 
 
Evangelie; gelezen en gezongen 
Lezen: Lucas 22: 31-38 Pèsach  
Zingen: Lied  571: 1, 2 ‘In stille nacht houdt Hij de wacht’ 
 
Lezen: Lucas 22: 39-46 Getsémane 
Zingen: Lied  571: 3, 4 ‘Een beker vol’ 
 
Lezen: Lucas 22: 47-54a Gevangenneming 
Zingen: Gezang 181: 1 ‘Noem de overtreding mij die Gij begaan hebt’  LB 1973 
 
Lezen: Lucas 22: 54b-65 Voor de raad; Pilatus 
Zingen: Gezang 181: 2 ‘Gij wordt gegeseld en gekroond met doornen’ LB 1973 
 
Lezen: Lucas 23: 13-21 Veroordeling 
Zingen: Gezang 181: 3 ‘Zeg mij waarom men U aldus gehoond heeft’ LB 1973 
 
Lezen: Lucas 23: 26-32 Kruisiging en kruiswoord 
Zingen: Gezang 181: 4, 5 ‘Hoe vreemd dat voor de schapen’ LB 1973   
 
De gemeente gaat op een gebaar staan. 
 
Lezen: Lucas 23: 33-43 Sterven van Jezus 
 
Stilte; de paaskaars wordt gedoofd. 
 
Lezen: Lucas 23: 44-49 Begrafenis 
Zingen: Gezang 181: 6 ‘O liefde, voor dit offer van uw leven’  LB 1973 
 
De gemeente gaat zitten. 
 
Voorbeden 
Zes gebedsintenties, steeds besloten met de woorden: 

“door Jezus Christus, onze Heer”  
gevolgd door een gezamenlijk gesproken:  

“Amen” 
 
Afsluiting 
We gaan staan. 
Zingen:   Lied ‘Blijf bij mij en waak hier met mij’ (3x) 
 
Na 1e maal zingen wordt de paaskaars weggedragen naar de schikking  
achterin de kerk. 
Na het zingen van het lied gaan we in stilte haar huis langs de schikking,  
om op Stille Zaterdag in stilte te beginnen.  



 

PAASWAKE 
 

Vóór de viering stilte:  
de stilte van de meditatie, de stilte van het waken.  
 
De aangegeven liederen worden zonder nadere aankondiging gezongen.  
 
 
Instrumentale muziek: ‘Christ lag in Todesbanden’ van J.S. Bach. 
 
Gemeente gaat staan. 
 
Gebed 
Lezen:  Lucas 23: 50-56 Graflegging en getuigenis vrouwen 
Zingen: Gezang 177: 1, 2 ‘Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten’ LB 1973 
 
Gemeente gaat zitten. 
 
Waken met geloofsgetuigen 
 
Lezen: Genesis 16: 7-13 Hagar  
Zingen: Lied 538: 1, 2 ‘Een mens te zijn op aarde’ 
 
Lezen: Ruth 1: 11-19 Ruth 
Zingen: Lied 538: 3, 4 ‘Een mens te zijn op aarde’ 
 
Lezen: I Koningen 17: 7-15 Weduwe van Sarphat en Elia 
Muziek:  ‘Aus tiefer Not schrei ich zu dir’ (Max Reger, orgel en fluit)  
 
Lezen: Lucas 5: 12-15 De melaatse mens  
Zingen: Lied 362: 1 ‘Hij die gesproken heeft een woord dat gáát’ 
 
Lezen: Lucas 7: 11-17 De jongeling te Naïn 
Zingen: Lied 362: 3 ‘Van u is deze wereld, deze tijd’ 
 
  



 

 
 
 
Doopvernieuwing 
Inleiding 
Lezen: Romeinen 6: 3-5 
Zingen: Dooplied 350: 1, 2, 3, 4 ‘Het water van de grote vloed’ 
 
Vernieuwing van de doopgelofte: 

Geloven wij in God, die de aarde heeft gegeven aan ons mensen om te 
bewonen en goed te beheren, die ons naar zijn beeld en gelijkenis heeft 
geschapen, die een Ontfermer wil zijn voor alle mensen? 
Allen: ja, ik geloof in God de Vader! 

 
Geloven wij in Jezus, die gekomen is onder ons mensen om het  
verlorene te zoeken en te redden, die zijn weg ten einde is gegaan,  
voor ons, ons vooruit ten leven in nood en dood? 
Allen: ja, ik geloof in Jezus de Zoon! 

 
Geloven wij in de Geest, die waait waarheen zij wil, die ons geloof 
versterkt, die licht geeft in onze duisternis? 
Allen: ja, ik geloof in de Heilige Geest! 

 
Zingen: Lied 571: 4, 5 ‘In stille nacht heeft Hij volbracht’ 
 
Antwoord 
Gebed  
Onze Vader 
Zegenbede 
 
Waken in de nacht 
Lezen: Lucas 23: 55-24:1 De voorbereiding op de 8e dag 
Zingen: Lied 598: ‘Als alles duister is’ 
 
Terwijl we dit lied herhalend zingen, verlaten we de kerkzaal. 
 
  



 

 

 
 

Vanaf 9.45 bereiden we ons met muziek, lezing en samenzang voor op de 
binnenkomst van het licht.  
Gemeenteleden op de hoeken van de banken ontvangen een wakekaars. 
 
Instrumentale (luister)muziek: ‘Nobody knows’ 
 
Lezen: Lucas 23: 50-24:4a Het lege graf 
Zingen: Lied 598: ‘Als alles duister is’ - 3x 
 
De gemeente gaat staan. 
 
Lezen: Lucas 24: 4b-7 De boodschap van de engelen 
Zingen: Lied 601: 1, 2 ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’ 
 
Licht wordt binnengedragen en de paaskaars wordt ontstoken. 
 
Licht van Christus: 

Allen: Wij prijzen u, Heer! 
 
Zingen: Lied 598 ‘Als alles duister is’ - herhalen, terwijl we het licht doorgeven 

aan gemeenteleden op de hoeken van de banken:  
een spoor van licht door onze gemeente.  

 
Komen  
Begroeting en bemoediging, zondagsgebed. 
Zingen: Lied 11: 1, 2, 3, 4 ‘Daar juicht een toon’  Nieuwendijker bundel 
 
De gemeente gaat zitten. 
 
Gebed voor de nood in de wereld 
Zingen: Glorialied 630: 1, 2 ‘Sta op, een morgen ongedacht’ 
 
Woord 
Gebed om licht van de Geest 
 
Moment met de kinderen  
Zingen: Lied ‘Ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God’ (canon) 
 
  



 

 
 
 
Lezen: Jesaja 25: 6-9  
Zingen: Lied 587: 6, 7 ‘Zing met de psalm’ 
 
Lezen: Lucas 24: 8-12 Paasevangelie 
Luisterlied: ‘Vaste hoop’  
 
Preek 
 
Antwoord 
Zingen: Lied 637: 1, 2, 3, 4 ‘O Vlam van Pasen steek ons aan’ 
 
Voorbeden  
Stil gebed  
Onze Vader  
 
Terugkeermoment met de kinderen; projectafronding. 
Zingen: Lied 17 ‘Dit is de dag’  Nieuwendijker bundel 
 
Gaan 
Zegen, beantwoord met gezongen;  

“Amen” 
 
Zingen: Slotlied 634: 1, 2 ‘U zij de glorie’ 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Wij wensen u gezegende Paaasdagen. 
 
 
 
 



 

 


