
 

 

Op weg naar Pasen 
 

digitaal verbonden met de Christus Triumfatorkerk 
 

 

 

Vieren in de huiselijke kring 

rond de maaltijd 

rond het kruis en 

in verwachting van het licht 

op weg naar Pasen  



 

 

 

 

Witte Donderdag - 9 april 2020, 19.30 uur 

Voorgangers: ds. Jaap van den Akker en Minette Kits Nieuwenkamp 

Ouderling: Jacqueline van der Kooij  

Diaken: Elly Grethe-Aling 

Piano: Christian Hutter 

Zang: Nynke Hutter 

 

Goede Vrijdag - 10 april 2020, 19.30 uur 

Voorganger: ds. Jaap van den Akker en Minette Kits Nieuwenkamp 

Ouderling: Joke Janse 

Diaken: Geert Lalleman 

Piano: Roelfien Folkersma 

Zang: Marieke van Vliet 

 

Paaswake - 11 april 2020, 19.30 uur 

Voorganger: ds. Jaap van den Akker en Minette Kits Nieuwenkamp 

Ouderling: Arjan Brak 

Diaken: Miep Hoek 

Piano: Sanneke Hendrich 

Zang: Frouckje van der Wal 

  

Om de vieringen goed te kunnen meebeleven, kies(t) u/je een prettige plek 

waar je goed zit en het beeld goed kunt volgen. 

Steek een kaars aan en zet die in de buurt van het beeld. 

Zo creëer je een ‘heilige plek’ thuis en kan de dienst beginnen. 

 

Tijdens elke viering wordt iets uit het ‘vier-thuis-mee-pakketje’ gebruikt: 

Witte Donderdag: matse en druivensap 

Goede Vrijdag: kruisje 

Paaswake: waxinelichtje 

 

Het zullen elke avond korte vieringen zijn, steeds geconcentreerd rond het 

ritueel van de avond: maaltijd, kruis en licht. 



 

 

De kerkklokken luiden 

 

De Paaskaars wordt aangestoken 

 

Welkomstwoord 

 

Aanvangslied Psalm 103: 1 en 2 

 

 
  

Witte Donderdag: rond brood en wijn 

Een bijzondere viering, op afstand. Als u het ‘vier-thuis-mee- pakketje’ hebt 

ontvangen, zet dan een glas, de druivensap en de matse klaar. Net als een 

(eigen) kaars. Het waxinelichtje bewaart u voor zaterdag. 



 

Loof Hem, die zo met gaven u verzadigt, 

dat uw bestaan, met glorie begenadigd, 

gelijk een arend nieuw bevleugeld wordt. 

Het volk in druk heeft van Hem recht verkregen, 

Hij heeft aan Mozes eens getoond zijn wegen, 

op Israël zijn zegen uitgestort. 

 

Moment van Stilte 

 

Bemoediging en drempelgebed 

 

Lezing Matteüs 26: 20-29 

Toen de avond was gevallen, lag Jezus samen met de twaalf aan voor de 

maaltijd. Onder het eten zei hij tegen hen: ‘Ik verzeker jullie: één van jullie zal 

mij uitleveren.’ 

Dit bedroefde hen zeer, en de één na de ander vroegen ze hem: ‘Ik toch niet, 

Heer?’ 

Hij antwoordde: ‘Hij die samen met mij zijn brood in de kom doopte, die zal 

mij uitleveren. De Mensenzoon zal heengaan zoals over hem geschreven staat, 

maar wee de mens door wie de Mensenzoon uitgeleverd wordt: het zou beter 

voor hem zijn als hij nooit geboren was.’ 

Toen zei Judas, die hem zou uitleveren: ‘Ik ben het toch niet, rabbi?’ 

Jezus antwoordde: ‘Jij zegt het.’ 

Toen ze verder aten nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het 

brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden: ‘Neem, eet, dit is mijn 

lichaam.’ 

En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de 

woorden: ‘Drink allen hieruit, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat 

voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. 

Ik zeg jullie: vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok 

drinken tot de dag komt dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken in het 

koninkrijk van mijn Vader.’ 

  



 

Lied ‘Roept God een mens tot leven’ (Lied 346: 1, 2, 3, 4, 5 en 6) 

 

 
 

3. Geroepen en verzameld 

uit dood en slavernij, 

gedoopt in woord en water: 

dat volk van God zijn wij. 

4. Wij werden nieuw geboren 

toen de mens Jezus kwam, 

die als een slaaf de zonde 

der wereld op zich nam. 

5. Met Hem in geest en water 

tot zoon van God gewijd, 

zijn wij met Hem begraven, 

verrezen voor altijd. 

6. Gestorven voor de zonde, 

in Jezus’ bloed vereend 

en met elkaar verbonden, 

levend voor God alleen. 



 

Inleiding op de maaltijdviering 

 

Lied ‘Alles wat over ons geschreven is’ (Lied 556: 1, 4 en 5) 

 

 

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. 

 

Dit is uw opgang naar Jeruzalem 

waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen, 

vrede aan allen die uw naam verhogen: 

heden hosanna, morgen kruisig Hem! 

 

Voorbeden 

Elke voorbede wordt afgesloten met de acclamatie: 

Prijs de Heer, mijn ziel (Bless the Lord: Lied 103e) 

 

Prijs de Heer, mijn ziel 

en prijs zijn heil’ge naam. 

Prijs de Heer, mijn ziel, 

die mij het leven geeft. 

 

Inzameling van de gaven de opbrengst is voor ons wijkwerk, u kunt uw bijdrage 

overmaken op NL52 INGB 0005 1440 61, t.n.v. St. Chr. Triumfatorkerk. 



 

Nodiging 

 

Tafelgebed ‘Die naar menselijke gewoonte’ 

 

Solo: Die naar menselijke gewoonte 

met een eigen naam genoemd werd 

toen hij in een ver verleden 

werd geboren, ver van hier 

 

Allen: die genoemd werd: Jesjoe, Jezus 

zoon van Jozef, zoon van David 

zoon van Jesse, zoon van Juda 

zoon van Jacob, zoon van Abram 

zoon van Adam, zoon van mensen 

 

die ook Zoon van God genoemd wordt, 

heiland, visioen van vrede, 

licht der wereld, weg ten leven 

Levend brood en ware wijnstok 

 

die, geliefd en onbegrepen, 

werd bewaard in taal en teken 

als een eeuwenoud geheim 

als een wachtwoord doorgegeven 

als een vreemd vertrouwd verhaal 

 

die een naam in mijn geheugen 

die de stem van mijn geweten 

die mijn waarheid is geworden: 

hem gedenk ik hier en noem ik, 

 

als een dode die niet dood is, 

als een levende geliefde 

die gekozen heeft te leven 

voor de armsten van de armen 

help man, reisgenoot en broeder 

van de allerminste mensen 

   

die, ten dage dat hij rondging 

door de dorpen van zijn landstreek, 

mensen aantrok en bezielde, 

hen verzoende met elkaar 

die niet steil en ongenaakbaar, 

niet hooghartig, als een heerser, 

maar in knechtsgestalte leefde 

   

die zijn leven voor zijn vrienden  

 

Solo: prijsgaf, door een vriend verraden, 

die, getergd tot op het kruis, 

voor zijn vijand heeft gebeden, 

die, van God en mens verlaten, 

is gestorven als een slaaf 

 

Allen: die gestrooid is in de akker 

als het kleinste van de zaden, 

die daar wacht een lange winter 

in de stilte van de dood, 

die als graan geoogst zal worden 

die als brood gedeeld wil worden 

om in mensen mens te worden 

 

die, verborgen in zijn God, 

onze vrede is geworden, 

onze ziel tot rust gekomen, 

die ons groet van uit zijn verte 

die ons aankijkt van dichtbij 

als een kind, een vriend, een ander 

 

hem gedenk ik hier, hem noem ik 

en beveel hem bij je aan 

als je levende geliefde 

 

Solo: als de mens die naast je is. 

 



 

Bidden van het Onze Vader 

 

Inzettingswoorden 

 

Delen van brood en wijn 

We delen de matse en het druivensap zoals die in het ‘vier-thuis-mee-pakketje’ 

zitten: we doen dat in de kerk, u kunt dat doen met de mensen bij u thuis en we 

doen het digitaal met elkaar verbonden. 

 

Dankgebed 

 

Lied ‘Blijf mij nabij’ (Lied 247: 1 en 2) 

 

 
 

Wees bij mij, nu de dag ten einde spoedt. 

Alles verdoft wat glans bezat en gloed. 

Alles vervalt in ’t wisselend getij, 

maar Gij die eeuwig zijt, blijf mij nabij. 

  



 

Luthers Avondgebed 

 

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. 

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. 

 

 

Het avondmaalstel wordt de kerk uitgedragen door de diaken.  

 

Aan het einde van deze viering wordt de zegen niet uitgesproken en is er geen 

uitleidend orgelspel omdat Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake één 

doorlopende viering vormen. 

  



 

Stilte 

 

Lied ‘Blijf mij nabij’ (Lied 247: 2 en 3) 

 

Wees bij mij, nu de dag ten einde spoedt. 

Alles verdoft wat glans bezat en gloed. 

Alles vervalt in ’t wisselend getij, 

maar Gij die eeuwig zijt, blijf mij nabij. 

 

U heb ik nodig, uw genade is 

mijn enig licht in nacht en duisternis. 

Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij? 

In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij. 

 

Bemoediging en Drempelgebed 

 

Lied ‘Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij’ (Psalm 22, 3 en 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goede Vrijdag: rond het kruis 

We zetten de viering op afstand voort. Je/u kunt de kaars alvast aansteken, in 

de kerk brandt hij ook al. Als u het ‘vier-thuis-mee- pakketje’ hebt ontvangen, 

leg dan het houten kruisje alvast klaar. 



 

 

O blijf van mij niet ver, mijn God, mijn Heer! 

Mijn sterke, spoed U, ik behoef U zeer! 

Mijn vege rest zal zonder tegenweer 

haast zijn verslonden. 

Red dan mijn leven uit de muil der honden! 

Kom uit de klauw der leeuwen mij ontzetten! 

Laat toch uw hand hun boos geweld beletten! 

Toon mij uw trouw! 

Gebed 

 

Inleiding 

 

Lied ‘Jezus, om uw lijden groot’ (Lied 558: 1) 

 

 

  



 

Lezing Matteüs 27: 35-37 en 45-50 

 

Nadat ze hem gekruisigd hadden, verdeelden ze zijn kleren onder elkaar door 

erom te dobbelen, en ze bleven daar zitten om hem te bewaken. Boven zijn 

hoofd bevestigden ze de aanklacht, die luidde: ‘Dit is Jezus, de koning van de 

Joden’. 

 

Rond het middaguur viel er duisternis over het hele land, die drie uur aanhield. 

Aan het einde daarvan, in het negende uur, gaf Jezus een schreeuw en riep 

luid: ‘Eli, Eli, lema sabachtani?’ Dat wil zeggen: ‘Mijn God, mijn God, waarom 

hebt u mij verlaten?’ Toen de omstanders dat hoorden, zeiden enkelen van 

hen: ‘Hij roept om Elia!’ Meteen kwam er uit hun midden iemand toegesneld 

die een spons pakte en in zure wijn doopte. Hij stak de spons op een stok en 

probeerde hem te laten drinken. De anderen zeiden: ‘Niet doen, laten we eens 

kijken of Elia hem komt redden.’ Nog eens schreeuwde Jezus het uit, toen gaf 

hij de geest. 

 

De paaskaars wordt gedoofd 

We zijn een moment stil, 

daarna luisteren we naar muziek. 

 

Lezing Matteüs 27: 51-54 

 

Op dat moment scheurde in de tempel het voorhangsel van boven tot onder 

in tweeën, en de aarde beefde en de rotsen spleten. De graven werden 

geopend en de lichamen van veel gestorven heiligen werden tot leven gewekt; 

na Jezus’ opstanding kwamen ze uit de graven, gingen de heilige stad binnen 

en maakten zich bekend aan een groot aantal mensen. Toen de centurio en 

degenen die met hem Jezus bewaakten de aardbeving voelden en merkten 

wat er gebeurde, werden ze door een hevige angst overvallen en zeiden: ‘Hij 

was werkelijk Gods Zoon.’  

 

Lied  ‘Jezus, om uw lijden groot’ (Lied 558: 9 en 10) 

 

Om uw kruis, Heer, bidden wij, 

om de speerstoot in uw zij, 

ga aan onze schuld voorbij, 

Kyrie eleison. 

Heer, om uw vijf wonden rood, 

om uw onverdiende dood, 

smeken wij in onze nood, 

Kyrie eleison. 

  



 

Rond het kruis - ‘Groot kyrie’ en voorbeden 

 

U/jij kunt ook tijdens deze dienst voorbeden indienen via 

Whatsapp of SMS: 06 12 56 06 21 

Bij het kruisje uit het ‘ vier-thuis-mee- pakketje’ formuleren we voorbeden, 

steeds afgewisseld met het zingen van: 

 

Acclamatie: ‘Blijf met uw genade bij ons’ (Lied 256) 

 
 

Stil gebed 

 

Onze Vader 

  



 

Lied ‘Nu valt de nacht’ (Lied 590: 1, 2 en 3) 

 

 
 

De wereld gaf 

Hem slechts een graf, 

zijn wonen was Hem zwerven; 

al zijn onschuld werd Hem straf 

en zijn leven sterven. 

 

Hoe slaapt Gij nu, 

die men zo ruw 

aan ’t kruishout heeft gehangen. 

Starre rotsen houden U, 

rots des heils, gevangen. 

 

 

De paaskaars wordt de kerk uitgedragen, het orgel blijft stil.  

 

De viering van deze driedaagse dienst vóór Pasen wordt morgenavond voortgezet 

met de Paaswake om 19.30 uur.  

Op deze avond maken we de tocht van het duister naar het licht van de vroege 

paasmorgen mee. 

  



 

 

Lied ‘Nu valt de nacht’ (Lied 590: 4 en 5) 

 

’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. 

 

Hoe wonderlijk, 

uitzonderlijk 

een sabbat is gekomen: 

eens voor al heeft Hij het juk 

van ons afgenomen. 

 

Lezing Genesis 1: 1-2 

In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog woest en 

doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het 

water. 

 

Lezing Exodus 1: 8-11a 

Er kwam in Egypte een nieuwe koning aan de macht, die Jozef niet gekend 

had. Hij zei tegen zijn volk: ‘De Israëlieten zijn te sterk voor ons en te talrijk. 

Laten we verstandig handelen en voorkomen dat dit volk nog groter wordt. 

Want stel dat er oorlog uitbreekt en zij zich aansluiten bij onze vijanden, de 

strijd tegen ons aanbinden en uit het land wegtrekken!’ Er werden 

slavendrijvers aangesteld die de Israëlieten tot zware arbeid dwongen. 

  

Paaswake: licht in het duister 

Het derde deel van de viering op weg naar Pasen. Als u het ‘vier-thuis-mee- 

pakketje’ hebt ontvangen, leg dan het waxinelichtje klaar en steek alvast een 

grotere kaars aan. 



 

Lied ‘Als alles duister is’ (Lied 598) 

 
 

Ondertussen draagt de diaken de nieuwe paaskaars naar het podium. 

Er klinkt: voorganger: “Licht van Christus”, allen: “Heer, wij danken U” 

 

In de kerkzaal en thuis steken we het waxinelichtje aan met de woorden "Licht van 

Christus". In de kerk doen we dat steeds afzonderlijk aan de nieuwe paaskaars, thuis 

kunt u het vanaf het licht van uw eigen kaars doen. 

We blijven zingen ‘Als alles duister is’ tot iedereen zijn waxinelichtje heeft 

aangestoken. 

 

Lofgebed 

 



 

Lied ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’ (Lied 601: 1, 2 en 3) 

 

 
 

Licht, van mijn stad de stedehouder, 

aanhoudend licht dat overwint. 

Vaderlijk licht, steevaste schouder, 

draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 

Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 

of ergens al de wereld daagt 

waar mensen waardig leven mogen 

en elk zijn naam in vrede draagt. 

Alles zal zwichten en verwaaien 

wat op het licht niet is geijkt. 

Taal zal alleen verwoesting zaaien 

en van ons doen geen daad beklijft. 

Veelstemmig licht, om aan te horen 

zolang ons hart nog slagen geeft. 

Liefste der mensen, eerstgeboren, 

licht, laatste woord van Hem die leeft.



 

Lezing Genesis 1: 3-5 

God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht. God zag dat het licht goed was, 

en hij scheidde het licht van de duisternis; het licht noemde hij dag, de 

duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en het werd morgen.  

De eerste dag. 

 

Lezing Exodus 3: 7-12a 

De HEER zei: ‘Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is, ik 

heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord, ik weet hoe ze 

lijden. Daarom ben ik afgedaald om hen uit de macht van de Egyptenaren te 

bevrijden, […] De jammerklacht van de Israëlieten is tot mij doorgedrongen en 

ik heb gezien hoe wreed de Egyptenaren hen onderdrukken. Daarom stuur ik 

jou nu naar de farao: jij moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden.’ 

Mozes zei: ‘Maar wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit 

Egypte zou leiden?’ God antwoordde: ‘Ik zal bij je zijn. 

 

Korte overweging 

 

Muziek 

 

Lied: ‘Ik ben voor jou een nieuwe naam’ (Lied 934) 

 



 

Lezing Matteüs 28: 1-10 

 

Na de sabbat, toen de ochtend van de eerste dag van de week gloorde, kwam 

Maria uit Magdala met de andere Maria naar het graf kijken. Plotseling 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 en ging erop zitten. Hij lichtte als een 

bliksem en zijn kleding was wit als sneeuw. De bewakers beefden van angst en 

vielen als dood neer. De engel richtte zich tot de vrouwen en zei: ‘Wees niet 

bang, ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. Hij is niet hier, hij is 

immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Kijk maar, dat is de plaats waar hij 

gelegen heeft. En ga nu snel naar zijn leerlingen en zeg hun: “Hij is opgestaan 

uit de dood, en dit moeten jullie weten: hij gaat jullie voor naar Galilea, daar 

zul je hem zien.” Dat is wat ik jullie te zeggen had.’ 

Ontzet en opgetogen verlieten ze haastig het graf om het aan zijn leerlingen te 

gaan vertellen. Op dat moment kwam Jezus hun tegemoet en groette hen. Ze 

liepen op hem toe, grepen zijn voeten vast en bewezen hem eer. Daarop zei 

Jezus: ‘Wees niet bang. Ga mijn broeders vertellen dat ze naar Galilea moeten 

gaan, daar zullen ze mij zien.’ 

 

Lied ‘Sta op – Een morgen ongedacht’ (Lied 630: 1, 2) 

 

 



 

 
 

Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit, 

open uw dode oren; 

kom uit het graf dat u omsluit, 

kom uit en word geboren! 

Toen heeft zich in het vroegste licht 

de nieuwe Adam opgericht, 

ons allen lang tevoren. 

 

Slotgebed en Onze Vader 

 

Slotlied Sta op - Een morgen ongedacht (Lied 630: 3 en 4) 

 

Al wat ten dode was gedoemd 

mag nu de hoop herwinnen; 

bloemen en vogels, – alles roemt 

Hem als in den beginne. 

Keerde de Heer der schepping weer, 

dan is het tevergeefs niet meer 

te bloeien en te minnen. 

 

Sta op! – Hij gaat al voor ons uit, 

de schoot van ’t graf ontkomen. 

De morgen is vol nieuw geluid, – 

werp af uw boze dromen. 

Waar Hij, ons hoofd, is voorgegaan, 

is voor het lichaam nu vrij baan 

naar een bestaan volkomen. 

De zegen wordt gezongen 

 

De Levende zegene en behoede u. 

De Levende doe zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig 

De Levende verheffe zijn aangezicht over u, 

en geve u vrede. 

 

Zegen ons en behoed ons, doe lichten over ons uw aangezicht 

en wees ons genadig. 

Zegen ons en behoed ons, doe lichten over ons uw aangezicht 

en geef ons vrede. 


