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Woorden bij de symbolische schikking in de Stille Week
Deze stille week staat het kruis er elke dag. We staan stil bij de woorden die
Jezus sprak vanaf het kruis.
Maandag
Een hart van klimop beeldt de liefde uit die Jezus voor de mensen heeft.
Klimop staat ook voor Gods onvoorwaardelijke liefde. De rode roos verwijst naar
het offer dat Jezus gebracht heeft om ons vergeving te kunnen schenken.
Ook het witte kleed verwijst naar vergeving.
Dinsdag
We krijgen de opdracht om op elkaar betrokken te zijn en om naar elkaar om
te zien en voor elkaar te zorgen. Hierbij worden we gedragen door de liefde
van Jezus. Het hart van klimop draagt ons.
Het veelkleurige kleed vertelt dat iedereen betrokken is in deze opdracht en dat wij
deze opdracht mogen uitvoeren voor iedereen die op ons pad komt.
Woensdag
Dorre takken en paarse bloemen: de verlatenheid.
Het donkere kleed laat zien hoe zwaar dit Jezus viel. Het verwijst ook naar de
drie uur duisternis.
Donderdag
De overgave van Jezus is weergegeven door het hart van klimop dat aan het
kruis bevestigd is. Hoewel Jezus op dit moment sterft, laat de witte roos zien dat
Jezus de dood overwint
Een wit kleed dat enerzijds wijst op de doeken waarin Jezus werd gewonden
bij zijn begrafenis en anderzijds vooruitwijst naar zijn opstanding en Pasen.

Loop gerust na afloop langs het podium om de schikking beter te bekijken

Het meeluisteren of terugluisteren van de liturgie vanuit de Nieuwe Kerk in Huizen is
mogelijk in de live uitzending of achteraf op datum via https://kerkdienstgemist.nl/
Indien u meerdere avonden wilt bijwonen, bewaar dan deze orde van dienst.
Inhoudelijke reacties zijn welkom bij de (wijk)predikanten.
Programmatische reacties zijn welkom bij de commissie,
p/a P. Goedegebuure, Voorn 11, tel. 0617562665 goedegebuurepiet@gmail.com
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INLEIDING
Het onderwerp
In de liturgie en schikking is de focus gericht op de woorden die Jezus Christus
gesproken heeft vanaf het kruis. Uit de zeven kruiswoorden die Hij daar gesproken
heeft, zijn er vier gekozen.
Maandag:
1ste : ‘Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.’
Dinsdag:
3de : ‘Vrouw, zie uw zoon (….) Zie uw moeder’.
Woensdag:
4de : ‘Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?’.
Donderdag:
7de : ‘Vader, in Uw handen leg Ik Mijn geest’.
De structuur van de liturgie
Een introductie met het gekozen kruiswoord van de dag.
De 1ste lezing1) is een gedeelte uit het Oude Testament passend bij het dagthema.
De 2de lezing is het gedeelte uit de evangeliën waar het kruiswoord vermeld staat.
De 3de lezing is een gedeelte uit het Nieuwe Testament passend bij het dagthema.
Als uitgeleide is voor de eerste drie bijeenkomsten gekozen één of meerdere verzen uit
Filippenzen 2, de lofzang op Christus. Voor de bijeenkomst op donderdag is gekozen
voor een tekst uit Openbaring 22, waarin het verlangen van de Geest en de bruid naar
de komst van de Bruidegom wordt uitgesproken.
Het weekthema: Kruiswoorden
De dagthema’s zijn ontleend aan het kruiswoord van de 2de lezing.
Maandag:
Vergeving
Dinsdag:
Betrokkenheid
Woensdag: Verlatenheid
Donderdag: Overgave
TOELICHTING LITURGIE:
STILTE In stilte komen we de kerk binnen
BEMOEDIGING Onze hulp is in de naam van de HERE,
Die hemel en aarde gemaakt heeft,
Die trouw houdt tot in eeuwigheid,
en niet loslaat de werken van zijn handen.
GROET (tekst uit 1 Kor. 1: 3)
Genade en vrede zij u van God onze Vader en van de Here Jezus Christus.
INTROÏTUSTEKST
Is het gekozen kruiswoord voor die dag.
HET AANVANGSLIED sluit aan op de introïtustekst over het kruiswoord.
STILTEMOMENTEN:
Ter overdenking worden de Schriftlezingen afgesloten met een ogenblik van stilte.
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LIEDEREN 2)
GEBED uitgesproken door de liturg, wordt besloten door met elkaar het Gebed
des Heren uit te spreken.
SLOTLIED
Op maandag, dinsdag en woensdag: Opw. 268: 1, 2 en 3 (Hij kwam bij ons, heel
gewoon, de Zoon van God als Mensenzoon)
Op donderdag: het lied Maranatha van Sela
1)

De teksten zijn gekozen uit de vertalingen in gebruik bij de deelnemende kerken.
HSV
= Herziene Statenvertaling 2010
NBV21 = Nieuwe Bijbelvertaling 2021
2) De liederen zijn gekozen uit de bundels:
LvdK: Het Liedboek voor de Kerken
NLB: Het Nieuwe Liedboek
ELB: Evangelische Liedbundel
UAM: Uit Aller mond
Psalmen: (NB) is de berijming van 1973 opgenomen in het Liedboek voor de Kerken
Psalmen: (OB) is de berijming van 1773.
Opw.: bundel Opwekking
GKB: Gereformeerd Kerkboek
WK: Weerklank
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Maandag 11 april 2022
Vergeving
We komen in stilte de kerk binnen
Inleidend orgelspel
Bemoediging en groet (voor tekst zie blz. 3)
Introïtustekst: Lukas 23: 34 (NBV21)
Jezus zei: ‘Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.’
Als ik in gedachten sta

Aanvangslied: ELB 114: 1 en 3
1. Als ik in gedachten sta
bij het kruis van Golgotha,
als ik hoor wat Jezus sprak,
voor zijn oog aan 't kruishout brak,

3. Hoor ik dan, hoe Jezus bad
voor wie Hem gekruisigd had,
'k weet dan: "Bij de Heiland is
ook voor mij vergiffenis."
voor de overtreders gebeden heeft

Jesaja 53: 4 - 12 (HSV)
Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, onze smarten heeft Hij gedragen.
Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt.
Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld.
De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons
genezing gekomen.
Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de
HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen.
Toen betaling geëist werd, werd Híj verdrukt, maar Hij deed Zijn mond niet open. Als
een lam werd Hij ter slachting geleid; als een schaap dat stom is voor zijn scheerders,
zo deed Hij Zijn mond niet open.
Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen, en wie zal Zijn leeftijd uitspreken?
Want Hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de overtreding van mijn volk
is de plaag op Hem geweest.
Men heeft Zijn graf bij de goddelozen gesteld, en Hij is bij de rijke in Zijn dood geweest,
omdat Hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in Zijn mond geweest is.
Maar het behaagde de HEERE Hem te verbrijzelen, Hij heeft Hem ziek gemaakt. Als
Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal Hij nageslacht zien, Hij zal de
dagen verlengen; het welbehagen van de HEERE zal door Zijn hand voorspoedig zijn.
Om de moeitevolle inspanning van Zijn ziel zal Hij het zien, Hij zal verzadigd worden.
Door de kennis van Hem zal de Rechtvaardige, Mijn Knecht, velen rechtvaardig
maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen.
Daarom zal Ik Hem veel toedelen, en machtigen zal Hij verdelen als buit, omdat Hij Zijn
ziel heeft uitgestort in de dood, onder de overtreders is geteld, omdat Hij de zonden
van velen gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft.
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Stilte
Alles wat over ons geschreven is

Zingen: LvdK173: 1, 2 en 3

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.
3. Jezus, de haard van uw aanwezigheid
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken.
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij Hogepriester in der eeuwigheid.
1ste kruiswoord

Lukas 23: 33 - 43 (NBV21)
Aangekomen bij de plek die de Schedelplaats heet, kruisigden ze Hem, samen met de
twee misdadigers, de een rechts van Hem, de ander links.
Jezus zei: ‘Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.’ De soldaten
verdeelden zijn kleren onder elkaar door erom te dobbelen.
Het volk stond toe te kijken. De leiders hoonden Hem en zeiden: ‘Anderen heeft Hij
gered; laat Hij nu zichzelf redden als Hij de messias van God is, zijn uitverkorene!’
Ook de soldaten dreven de spot met Hem, ze gingen voor Hem staan en boden Hem
water met azijn aan, terwijl ze zeiden: ‘Als Je de koning van de Joden bent, red jezelf
dan!’
Boven Hem was een opschrift aangebracht: ‘Dit is de koning van de Joden’.
Een van de gekruisigde misdadigers zei spottend tegen Hem: ‘Jij bent toch de
messias? Red jezelf dan en ons erbij!’
Maar de ander wees hem terecht met de woorden: ‘Heb jij dan zelfs geen ontzag voor
God nu je dezelfde straf ondergaat?
Wij worden terecht gestraft: het is ons verdiende loon. Maar die man heeft niets
verkeerds gedaan.’
En hij zei: ‘Jezus, denk aan mij wanneer U in uw koninkrijk komt.’
Jezus antwoordde: ‘Ik verzeker je: nog vandaag zul je met Mij in het paradijs zijn.’
Stilte
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Ik wil mij gaan vertroosten

Zingen: NLB 562: 1 en 2

2. Hoe sloeg ik ooit uw woorden
weerspannig in de wind,
wilde niet zien of horen
hoezeer ik werd bemind,
mijn leven liep verloren,
uw stem bracht mij tot staan,
U bidt voor wie U hoondeno Jesu, zie mij aan!
overwin het kwade door het goede

Romeinen 12: 9 – 21 (HSV)
Laat de liefde ongeveinsd zijn. Heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het
goede.
Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon.
Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heere.
Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed.
Wees deelgenoot in de noden van de heiligen. Leg u toe op de gastvrijheid.
Zegen wie u vervolgen. Zegen hen en vervloek hen niet.
Verblijd u met hen die blij zijn, en huil met hen die huilen.
Wees eensgezind onder elkaar. Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de
nederige. Wees niet wijs in eigen oog.
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Vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen.
Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen.
Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven:
Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, zegt de Heere.
Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten, als hij dorst heeft, geef hem te
drinken, want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen.
Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.
Stilte
De rivier

Zingen: Opw. 642
Al mijn zonden, al mijn zorgen,
neem ik mee naar de rivier.
Heer, vergeef mij en genees mij.
Vader, kom, ontmoet mij hier.

Al mijn zonden, al mijn zorgen,
neem ik mee naar de rivier.
Heer, vergeef mij en genees mij.
Vader, kom, ontmoet mij hier.

Want dit water brengt nieuw leven
en verfrist mij elke dag.
't Is een stroom van uw genade,
waar 'k U steeds ontmoeten mag.

Want dit water brengt nieuw leven
en verfrist mij elke dag.
't Is een stroom van uw genade,
waar 'k U steeds ontmoeten mag.

Refrein:
Here Jezus, neem mijn leven,
ik leg alles voor u neer.
Leid mij steeds weer naar het water,
'k wil U daar ontmoeten, Heer.

(Refrein)
Kom ontvang een heel nieuw leven,
kom en stap in de rivier.
Jezus roept je, Hij verwacht je
en Hij zegt: "Ontmoet mij hier."
(Refrein)
Leid mij steeds weer naar het water;
'k wil U daar ontmoeten, Heer.

Gebed (afsluitend met gezamenlijk Gebed des Heren)
Uitgeleide tekst: Filippenzen. 2: 9 (HSV)
Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam
geschonken boven alle naam,
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Hij heeft zijn leven afgelegd

Slotlied (staande) Opw. 268: 1, 2 en 3

2. En in de tuin van de pijn
verkoos Hij als een lam te zijn,
verscheurd door angst en verdriet,
maar toch zei Hij: “Uw wil geschied”.

3. Zie je de wonden zo diep?
De hand die aard’ en hemel schiep,
vergaf de hand die Hem sloeg.
De man, die onze zonden droeg.

(refrein)

(refrein)

(we gaan zitten)
Stilte
We verlaten op aanwijzing in stilte de kerk
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Dinsdag 12 april 2022
Betrokkenheid
We komen in stilte de kerk binnen
Inleidend orgelspel
Bemoediging en groet (voor tekst zie blz. 3)
Introïtustekst: Johannes 19: 26 en 27 (HSV)
Toen nu Jezus Zijn moeder zag en de discipel die Hij liefhad, bij haar zag staan, zei Hij
tegen Zijn moeder: Vrouw, zie, uw zoon.
Daarna zei Hij tegen de discipel: Zie, uw moeder.
Als ik in gedachten sta

Aanvangslied: ELB 114: 1 en 2
1. Als ik in gedachten sta
bij het kruis van Golgotha,
als ik hoor wat Jezus sprak,
voor zijn oog aan 't kruishout brak,

2. Hoe nog stervende zijn mond
troost voor vriend en moeder vond,
weet ik: "Hij vergeet ons niet,
schoon Hij stervend ons verliet."
David ziet om naar Mefiboset

2 Samuël 9: 1 – 13 (NBV21)
David vroeg: ‘Is er nog iemand over van de familie van Saul? Die zal ik dan goed
behandelen, dat ben ik aan Jonatan verplicht.’ Nu was er bij de familie van Saul een
zekere Siba in dienst. Hij werd bij David geroepen, en de koning zei tegen hem: ‘Bent u
Siba?’ ‘Uw dienaar, heer,’ antwoordde hij. De koning vroeg hem: ‘Is er nog iemand
over van de familie van Saul? Die zal ik goed behandelen, zoals God dat voorschrijft.’
Siba antwoordde: ‘Er is nog een zoon van Jonatan, een kreupele.’ ‘Waar is hij?’ vroeg
de koning hem, en Siba antwoordde: ‘Hij verblijft in het huis van Machir, de zoon van
Ammiël, in Lo-Debar.’ Koning David liet de zoon van Jonatan, de kleinzoon van Saul,
ophalen uit het huis van Machir in Lo-Debar. Toen hij bij David kwam, knielde hij neer
en boog diep voorover. ‘Mefiboset?’ vroeg David, en hij antwoordde: ‘Ik ben uw
dienaar, heer.’ Daarop zei David tegen hem: ‘Wees niet bang, ik verzeker u dat ik u
goed zal behandelen, dat ben ik aan uw vader Jonatan verplicht. Ik zal u het land van
uw grootvader Saul teruggeven, en voortaan bent u aan mijn tafel te gast.’ Opnieuw
boog Mefiboset, en hij zei: ‘Wie ben ik, heer, dat u zich bekommert om een dode hond
als ik?’ Toen liet de koning Siba komen, de dienaar van Saul, en zei tegen hem: ‘Alles
wat aan Saul en zijn familie behoorde, geef ik aan de kleinzoon van uw meester.
U zult voor hem de grond bewerken, samen met uw zonen en knechten, en de
opbrengst afdragen aan de kleinzoon van uw meester, zodat hij ervan leven kan. En
Mefiboset, de kleinzoon van uw meester, is voortaan aan mijn tafel te gast.’ Siba
antwoordde de koning: ‘Zoals u beveelt, mijn heer en koning. Het zal gebeuren.’
Zo werd Mefiboset aan het hof opgenomen en behandeld als een van de
koningszonen. Hij had een zoontje, dat Micha heette. Siba, die zelf vijftien zonen en
twintig knechten had, was met alle leden van zijn huishouding in dienst bij Mefiboset.
Mefiboset woonde in Jeruzalem en was opgenomen aan het hof. Hij was verlamd aan
beide benen.
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Stilte
Gij hebt U voor ons gegeven

Zingen: LvdK 182: 1 en 2
1. Jezus, leven van ons leven,
Jezus, dood van onze dood,
Gij hebt U voor ons gegeven,
Gij neemt op U angst en nood,
Gij moet sterven aan uw lijden
om ons leven te bevrijden.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

2. Gij die alles hebt gedragen
al de haat en al de hoon,
die beschimpt wordt en geslagen,
Gij rechtvaardig, Gij Gods Zoon,
als de minste mens gebonden,
aangeklaagd om onze zonde.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.
3e kruiswoord

Johannes 19: 17 – 30 (HSV)
En terwijl Hij Zijn kruis droeg, ging Hij de stad uit naar de plaats die Schedelplaats genoemd wordt
en in het Hebreeuws Golgotha.
Daar kruisigden zij Hem en met Hem twee anderen, aan elke kant één, en Jezus in het midden.
En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis; en er was geschreven: JEZUS DE
NAZARENER, DE KONING VAN DE JODEN.
Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruisigd werd, was dicht
bij de stad; en het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn.
De overpriesters van de Joden dan zeiden tegen Pilatus: Schrijf niet: De Koning van de Joden,
maar dat Hij gezegd heeft: Ik ben de Koning van de Joden.
Pilatus antwoordde: Wat ik geschreven heb, heb ik geschreven.
Nadat de soldaten dan Jezus gekruisigd hadden, namen zij Zijn kleren en maakten vier delen,
voor elke soldaat een deel, en zij namen ook het onderkleed. Het onderkleed nu was zonder
naad, van bovenaf als één geheel geweven.
Zij dan zeiden tegen elkaar: Laten wij dat niet scheuren, maar laten wij erom loten voor wie het zal
zijn. Opdat het Schriftwoord vervuld zou worden dat zegt: Zij hebben Mijn kleren onder elkaar
verdeeld en over Mijn kleed hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de soldaten gedaan.
En bij het kruis van Jezus stonden Zijn moeder, de zuster van Zijn moeder, en Maria, de vrouw
van Klopas, en Maria Magdalena.
Toen nu Jezus Zijn moeder zag en de discipel die Hij liefhad, bij haar zag staan, zei Hij tegen Zijn
moeder: Vrouw, zie, uw zoon.
Daarna zei Hij tegen de discipel: Zie, uw moeder. En vanaf dat moment nam de discipel haar in
zijn huis.
Hierna zei Jezus, omdat Hij wist dat nu alles volbracht was, opdat het Schriftwoord vervuld zou
worden: Ik heb dorst!
Er stond dan een kruik vol zure wijn en ze vulden een spons met zure wijn, omwikkelden die met
hysop en brachten die aan Zijn mond.
Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf
de geest.

Stilte
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Zie ik uw zorg voor moeder en leerling

Zingen: NLB 587: 1, 2 en 5

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.
5. Jezus, gekruisigd – met ontzag en deernis
Zie ik uw zorg voor moeder en leerling,
liefde is dorst naar vrede zonder einde,
Water dat wijn wordt.
alle delen elkaar met dezelfde zorg omringen

1 Korinthe 12: 12 – 27 (NBV21)
Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al
die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus.
Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden; of we nu
Joden of Grieken zijn, slaven of vrije mensen, we zijn allen van één Geest doordrenkt.
Tegelijk bestaat een lichaam niet uit één deel, maar uit vele.
Als de voet zou zeggen: ‘Ik ben geen hand, dus ik hoor niet bij het lichaam,’ hoort hij er
dan werkelijk niet bij?
En als het oor zou zeggen: ‘Ik ben geen oog, dus ik hoor niet bij het lichaam,’ hoort het
er dan werkelijk niet bij?
Als het hele lichaam oog zou zijn, waarmee zou het dan kunnen horen? Als het hele
lichaam oor zou zijn, waarmee zou het dan kunnen ruiken?
Maar God heeft juist alle lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven, precies zoals Hij
dat wilde.
Als ze met elkaar slechts één lichaamsdeel zouden vormen, zou dat dan een lichaam
zijn?
Het is juist zo dat er een groot aantal delen is en dat die met elkaar één lichaam
vormen.
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Het oog kan niet tegen de hand zeggen: ‘Ik heb je niet nodig,’ en evenmin kan het
hoofd tegen de voeten zeggen: ‘Ik heb jullie niet nodig.’
Integendeel, juist die delen van het lichaam die het zwakst lijken zijn het meest
noodzakelijk.
De delen van ons lichaam waarvoor we ons schamen en die we liever bedekken,
behandelen we zorgvuldiger en met meer respect
dan die waarvoor we ons niet schamen. Die hebben dat niet nodig. God heeft ons
lichaam zo samengesteld dat de delen die het nodig hebben ook zorgvuldiger
behandeld worden,
zodat het lichaam niet zijn samenhang verliest, maar alle delen elkaar met dezelfde
zorg omringen.
Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle andere mee; wanneer één lichaamsdeel
met respect behandeld wordt, delen alle andere in die vreugde.
Welnu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit.
Mattheüs 25: 40 (NBV21)
En de koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben
voor een van de geringsten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor Mij
gedaan.”
Stilte
vinden bij elkaar houvast

Zingen: Opw. 378
Ik wil jou van harte dienen
en als Christus voor je zijn.
Bid dat ik genade vind, dat
jij het ook voor mij kunt zijn.

Ik zal blij zijn als jij blij bent
huilen om jouw droefenis.
Al mijn leeftocht met je delen
tot de reis ten einde is.

Wij zijn onderweg als pelgrims,
vinden bij elkaar houvast.
Naast elkaar als broers en zusters,
dragen wij elkanders last.

Dan zal het volmaakte komen
als wij zingend voor Hem staan.
Als wij Christus' weg van liefde
en van lijden zijn gegaan.

Ik zal Christus' licht ontsteken
als het duister jou omvangt.
Ik zal jou van vrede spreken
waar je hart naar heeft verlangd.

Gebed (afsluitend met gezamenlijk Gebed des Heren)

Uitgeleide tekst: Filippenzen. 2: 9 en 10 (HSV)
Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam
geschonken boven alle naam, opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie
van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn,
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Hij heeft zijn leven afgelegd

Slotlied (staande) Opw. 268: 1, 2 en 3

2. En in de tuin van de pijn
verkoos Hij als een lam te zijn,
verscheurd door angst en verdriet,
maar toch zei Hij: “Uw wil geschied”.

3. Zie je de wonden zo diep?
De hand die aard’ en hemel schiep,
vergaf de hand die Hem sloeg.
De man, die onze zonden droeg.

(refrein)

(refrein)

(we gaan zitten)
Stilte
We verlaten op aanwijzing in stilte de kerk
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Woensdag 13 april 2022
Verlatenheid
We komen in stilte de kerk binnen
Inleidend orgelspel
Bemoediging en groet (voor tekst zie blz. 3)
Introïtustekst: Markus 15: 34 (HSV)
En op het negende uur riep Jezus met luide stem: ELOÏ, ELOÏ, LAMA SABACHTANI,
dat is vertaald: Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?
Als ik in gedachten sta

Aanvangslied: ELB 114: 1 en 5
1. Als ik in gedachten sta
bij het kruis van Golgotha,
als ik hoor wat Jezus sprak,
voor zijn oog aan 't kruishout brak,

5. Hoor ik, hoe Hij klaagde, dat
Hem zijn God verlaten had,
'k weet dan, wat mij ook ontval',
God mij nooit verlaten zal!
waarom hebt U mij verlaten?

Psalm 22: 1 - 19 (NBV21)
Voor de koorleider. Op de wijs van De hinde van de dageraad. Een psalm van David.
Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten? U blijft ver weg en redt mij niet, ook
al schreeuw ik het uit.
‘Mijn God!’ roep ik overdag, en U antwoordt niet, ’s nachts, en ik vind geen rust.
U bent de Heilige, die op Israëls lofzangen troont.
Op U hebben onze voorouders vertrouwd; zij hebben vertrouwd en U verloste hen,
tot U geroepen en zij ontkwamen, op U vertrouwd en zij werden niet beschaamd.
Maar ik ben een worm en geen mens, door iedereen versmaad, bij het volk veracht.
Allen die mij zien, bespotten mij, ze schudden meewarig het hoofd:
‘Wend je tot de HEER! Laat Hij je verlossen, laat Hij je bevrijden, Hij houdt toch van
je?’
U hebt mij uit de buik van mijn moeder gehaald, mij aan haar borsten toevertrouwd,
bij mijn geboorte vingen uw handen mij op, van de moederschoot af bent U mijn God.
Blijf dan niet ver van mij, want de nood is nabij en er is niemand die helpt.
Een troep stieren staat om mij heen, buffels van Basan omsingelen mij,
roofzuchtige, brullende leeuwen sperren hun muil naar mij open.
Als water ben ik uitgegoten, mijn gebeente valt uiteen, mijn hart is als was, het smelt in
mijn lijf.
Mijn kracht is droog als een potscherf, mijn tong kleeft aan mijn gehemelte, U legt mij
neer in het stof van de dood.
Honden staan om mij heen, een woeste bende sluit mij in, zij hebben mijn handen en
voeten gebonden.
Ik kan mijn beenderen tellen. Zij kijken vol leedvermaak toe, verdelen mijn kleren onder
elkaar, werpen het lot om mijn gewaad.
Stilte
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waarom verlaat Gij mij?

Zingen: Psalm 22: 1 en 14 (OB)
1. Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij,
en redt mij niet, terwijl ik zwoeg en strij',
en brullend klaag in d' angsten die ik lij',
dus fel geslagen?
’t Zij ik, mijn God, bij dag moog' bitter klagen,
Gij antwoordt niet; ’t Zij ik des nachts moog' kermen.
ik heb geen rust, ook vind ik geen ontfermen
in mijn verdriet.
14. Eerlang gedenkt hieraan het wereldrond;
haast wendt het zich tot God met hart en mond,
en, waar men ooit de wildste volken vond,
zal God ontvangen
Aanbidding, eer en dankb're lofgezangen,
want Hij regeert,
en zal Zijn almacht tonen:
Hij heerst, zover de blindste heid'nen wonen,
tot Hem bekeerd.
4de kruiswoord

Markus 15: 21 – 37 (HSV)
En zij dwongen een voorbijganger, Simon van Cyrene, die van de akker kwam, de
vader van Alexander en Rufus, dat hij Zijn kruis droeg. En zij brachten Hem naar de
plaats Golgotha, dat is vertaald: Schedelplaats. En zij gaven Hem met mirre gemengde
wijn te drinken, maar Hij nam die niet. En toen zij Hem gekruisigd hadden, verdeelden
zij Zijn kleren: door het lot te werpen bepaalden zij wat ieder ervan nemen zou.
En het was het derde uur en zij kruisigden Hem. En het opschrift met Zijn
beschuldiging was boven Hem geschreven: DE KONING VAN DE JODEN.
En zij kruisigden met Hem twee misdadigers, een aan Zijn rechter- en een aan Zijn
linkerzijde. En het Schriftwoord is in vervulling gegaan dat zegt: En Hij is onder de
misdadigers gerekend. En de voorbijgangers lasterden Hem en schudden hun hoofd
en zeiden: Ha! U Die de tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt,
verlos Uzelf en kom van het kruis af!
En evenzo spotten ook de overpriesters, samen met de schriftgeleerden, onder elkaar
en zeiden: Anderen heeft Hij verlost, Zichzelf kan Hij niet verlossen.
Laat de Christus, de Koning van Israël, nu van het kruis afkomen, opdat wij het zien en
gaan geloven. Ook zij die met Hem gekruisigd waren, smaadden Hem.
En toen het zesde uur gekomen was, kwam er duisternis over heel de aarde, tot het
negende uur toe.
En op het negende uur riep Jezus met luide stem: ELOÏ, ELOÏ, LAMA SABACHTANI,
dat is vertaald: Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?
En sommigen van hen die daarbij stonden en dit hoorden, zeiden: Zie, Hij roept Elia.
En er snelde iemand toe, vulde een spons met zure wijn, stak die op een rietstok en
gaf Hem te drinken, en hij zei: Houd op, laten wij zien of Elia komt om Hem er af te
nemen.
En roepend met luide stem gaf Jezus de geest.
Stilte
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Hij ging de weg zo eenzaam

Zingen: NLB 560: 1, 2 en 3

2. Hij ging de weg zo eenzaam
tot in Jeruzalem.
De beulen die Hem sloegen,
bespotten met een doornenkroon.
Hij zweeg en leed voor hen,
Hij deed dit ook voor hen.

3. Hij ging de weg zo eenzaam.
Hij droeg zijn eigen kruis.
Hij bad: Mijn God, vergeef hen!
Hij leed en stierf op Golgotha.
Hij deed dit ook voor ons,
voor allen, ook voor ons.
maar zij hebben mij allen verlaten

2 Timotheüs 4: 9 – 18 (HSV)
Beijver u om spoedig naar mij toe te komen, want Demas heeft mij verlaten, omdat hij
de tegenwoordige wereld heeft liefgekregen. Hij is naar Thessalonica vertrokken,
Krescens naar Galatië, Titus naar Dalmatië. Alleen Lukas is bij mij. Haal Markus op en
breng hem met u mee, want hij is voor mij van veel nut voor de ambtelijke bediening.
Maar Tychikus heb ik naar Efeze gestuurd. Breng, wanneer u komt, de reismantel mee
die ik in Troas bij Karpus achtergelaten heb, en de boeken, vooral de perkamenten.
Alexander, de kopersmid, heeft mij veel kwaad aangedaan. Moge de Heere hem
vergelden naar zijn werken. Wees ook zelf voor hem op uw hoede, want hij is krachtig
tegen onze woorden ingegaan. Bij mijn eerste verdediging was er niemand die mij
bijstond, maar zij hebben mij allen verlaten. Moge het hun niet toegerekend worden.
Maar de Heere heeft mij bijgestaan en heeft mij kracht gegeven, opdat door mij de
prediking volbracht zou worden en alle heidenen die zouden horen. En ik ben uit de
muil van de leeuw verlost.
En de Heere zal mij bevrijden van alle boze opzet en mij verlossen tot de komst van
Zijn hemels Koninkrijk. Hem zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen.
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Stilte
Al verlaten mij mijn ouders

Zingen: WK 499: 1 en 2

2. Kan een vrouw haar kind vergeten,
’t ongelooflijke bestaan?
Nooit zal God mijn naam vergeten!
Hij laat niet verloren gaan!
Zelfs als zwijgen vader, moeder,
toch neemt mij de Here aan.
Al ontbreekt een zuster, broeder,
Hij zal mij terzijde staan.
Gebed (afsluitend met gezamenlijk Gebed des Heren)
Uitgeleide tekst: Filippenzen. 2: 9 - 11 (HSV)
Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam
geschonken boven alle naam, opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie
van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn, en elke tong
zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader.
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Hij heeft zijn leven afgelegd

Slotlied (staande) Opw. 268: 1, 2 en 3

2. En in de tuin van de pijn
verkoos Hij als een lam te zijn,
verscheurd door angst en verdriet,
maar toch zei Hij: “Uw wil geschied”.

3. Zie je de wonden zo diep?
De hand die aard’ en hemel schiep,
vergaf de hand die Hem sloeg.
De man, die onze zonden droeg.

(refrein)

(refrein)

(we gaan zitten)
Stilte
We verlaten op aanwijzing in stilte de kerk
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Donderdag 14 april 2022
Overgave
We komen in stilte de kerk binnen
Inleidend orgelspel
Bemoediging en groet (voor tekst zie blz. 3)
Introïtustekst: Lukas 23: 46 (NBV21)
En Jezus riep met luide stem: ‘Vader, in uw handen leg Ik mijn geest.’
Als ik in gedachten sta

Aanvangslied: ELB 114: 1 en 8
1. Als ik in gedachten sta
bij het kruis van Golgotha,
als ik hoor wat Jezus sprak,
voor zijn oog aan 't kruishout brak,

8. Hoor ik, hoe het laatst van al
Hij zijn geest aan God beval,
weet ik ook mijn geest en lot
in de handen van mijn God.

Psalm 31: 1 – 17 (HSV)
In Uw hand beveel ik mijn geest
Een psalm van David, voor de koorleider.
Tot U, HEERE, heb ik de toevlucht genomen, laat mij niet beschaamd worden, voor
eeuwig; bevrijd mij door Uw gerechtigheid.
Neig Uw oor tot mij, red mij met spoed, wees voor mij een sterke rots, een burcht om
mij te behouden. Want U bent mijn rots en mijn burcht! Wijs mij dan de weg en leid mij
zachtjes, omwille van Uw Naam.
Trek mij uit het net dat zij heimelijk voor mij spanden, want U bent mijn kracht.
In Uw hand beveel ik mijn geest; U hebt mij verlost, HEERE, getrouwe God!
Ik haat hen die nietige afgoden vereren. Ík vertrouw op de HEERE.
Ik zal mij verheugen en verblijden in Uw goedertierenheid, want U hebt mijn ellende
gezien en mijn ziel in benauwdheden gekend. U hebt mij niet overgeleverd in de hand
van de vijand, maar mijn voeten in de ruimte doen staan.
Wees mij genadig, HEERE, want angst benauwt mij; verzwakt van verdriet is mijn oog,
mijn ziel en mijn buik.
Want mijn leven teert weg door verdriet en mijn jaren door zuchten; mijn kracht is
vervallen door mijn ongerechtigheid en mijn beenderen zijn verzwakt.
Vanwege al mijn tegenstanders ben ik tot een smaad geworden, voor mijn buren het
meest, en tot een bron van angst voor mijn bekenden; wie mij op straat zien,
ontvluchten mij. Vergeten ben ik, als een dode, verdwenen uit het hart; ik ben
geworden als een gebroken kruik.
Want ik hoor de laster van velen; angst van rondom, omdat zij tegen mij
samenspannen. Zij bedenken plannen om mij het leven te benemen.
Maar ík vertrouw op U, HEERE. Ik zeg: U bent mijn God!
Mijn tijden zijn in Uw hand; red mij uit de hand van mijn vijanden en van mijn
vervolgers.
Doe Uw aangezicht over Uw dienaar lichten, verlos mij door Uw goedertierenheid.
Stilte
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Mijn geest beveel ik in uw handen

Zingen: Psalm 31: 1 en 3 (GKB)
1. Bij U, o HEER, zoek ik bescherming.
Beschaam mijn hoop dan niet,
als U mijn noden ziet.
Hoor mijn gebed en toon ontferming.
Wil uitkomst mij bereiden,
mij naar uw recht bevrijden.

3. HEER, U maakt los de sterke banden
en trekt mij uit het net,
verborgen uitgezet.
Mijn geest beveel ik in uw handen.
U, Here, wilt uit lijden
mij door uw trouw bevrijden.

Lucas 23: 44 – 56 (NBV21)
7de kruiswoord
Rond het middaguur werd het donker in het hele land doordat de zon verduisterde. De
duisternis hield drie uur aan. Toen scheurde het voorhangsel van de tempel
doormidden.
En Jezus riep met luide stem: ‘Vader, in uw handen leg Ik mijn geest.’ Toen Hij dat
gezegd had, blies Hij de laatste adem uit.
De centurio zag wat er gebeurd was en loofde God met de woorden: ‘Werkelijk, deze
mens was een rechtvaardige!’
De mensen die voor het schouwspel samengekomen waren en de gebeurtenissen
hadden gadegeslagen, keerden terug naar huis, terwijl ze zich van verdriet op de borst
sloegen.
Alle mensen die Jezus gekend hadden waren op een afstand blijven staan, ook de
vrouwen die Hem vanuit Galilea gevolgd waren en alles hadden zien gebeuren.
Er was ook een man die Josef heette en afkomstig was uit de Joodse stad Arimatea.
Hij was een raadsheer, een goed en rechtvaardig mens, die de komst van het
koninkrijk van God verwachtte en niet had ingestemd met het besluit en de handelwijze
van de raad. Hij ging naar Pilatus en vroeg hem om het lichaam van Jezus.
Nadat hij het lichaam van het kruis had gehaald, wikkelde hij het in linnen doeken en
legde het in een rotsgraf dat nog nooit was gebruikt.
Het was de voorbereidingsdag, de sabbat was bijna aangebroken.
De vrouwen die met Jezus waren meegereisd uit Galilea, waren Josef gevolgd. Ze
zagen het graf en zagen ook hoe Jezus’ lichaam er werd neergelegd.
Daarna gingen ze naar huis, waar ze geurige olie en balsem bereidden. Op sabbat
namen ze de voorgeschreven rust in acht.
Stilte
Zingen: LvdK 177: 1, 2 en 7
Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten,
1. Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten,
in deze zee verzinken mijn gedachten:
o liefde die, om zondaars te bevrijden,
zo zwaar moest lijden.
2. 'k Zie U, God zelf, in eeuwigheid geprezen,
tot in de dood als mens gehoorzaam wezen,
in onze plaats gemarteld en geslagen,
de zonde dragen.
7. 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.
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maar voor ons allen overgegeven heeft

Romeinen 8: 31 – 39 (HSV)
Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons
zijn?
Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven
heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen
tegen de uitverkorenen van God? God is het Die rechtvaardigt.
Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook
opgewekt is, Die ook aan de rechterhand van God is, Die ook voor ons pleit.
Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of
vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard?
Zoals geschreven staat: Want omwille van U worden wij de hele dag gedood, wij
worden beschouwd als slachtschapen.
Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad.
Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch
overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen,
noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de
liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.
Stilte
Zingen: WK 64: 1, 2 en 5

2. Wie zal nog schuldig noemen
die God verkoren heeft
en wie zal hen verdoemen,
nu Christus eeuwig leeft?
Hij is voor ons gestorven,
heeft aan Gods recht voldaan.
verzoening is verworven:
wij mogen vrijuit gaan.

Hij, die zijn Zoon niet spaarde

5. Wij zullen er van spreken
met zekerheid steeds weer:
Gods liefde is gebleken
in Christus, onze Heer.
Niets kan ons haar ontroven,
geen macht hoe hoog, hoe groot.
Zij gaan de tijd te boven,
het leven en de dood.
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Gebed (afsluitend met gezamenlijk Gebed des Heren)
Uitgeleide tekst: Openbaring 22:17 (HSV)
En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En laat hij die het hoort, zeggen: Kom! En laat
hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets.
Gedicht
Zingen (staande) Sela – Maranatha
Wanneer komt de dag? Wanneer, o God,
zal de nacht voorgoed ten einde zijn?
Komt de tijd dat alles anders wordt,
er geen tranen en geen rouw meer zijn?

Heer, wij zien met groot verlangen uit
naar het eeuwig koninkrijk van God.
Waar uw kerk zal stralen als uw bruid;
met haar bruidegom verenigd wordt.

Iedereen zal zien hoe Jezus komt
op de wolken met bazuingeschal.
Vol van luister, stralend als de zon;
Heer, hoe lang nog voor U komen zal?

Hef je handen op en kijk omhoog.
Prijs de Heer, aanbid hem met ontzag,
met een brandend hart vervuld van hoop.
Jezus komt. Er is een nieuwe dag!

Heel mijn hart juicht als ik U ontmoet!
Wat een vreugde dat U bij mij blijft,
voorgoed.
Dan kniel ik neer,
voor U mijn Heer.
Jezus, wacht toch niet langer, kom!

Niets is beter dan bij U te zijn.
Wat een vreugde om te leven zonder
pijn.
Dan kniel ik neer,
voor U mijn Heer.
Jezus, wacht toch niet langer, kom!
Jezus, wacht toch niet langer, kom!

(we gaan zitten)
Stilte
We verlaten op aanwijzing in stilte de kerk
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Wij nodigen u uit voor de kerkdiensten in Huizen:
Hervormde Gemeente Huizen
Goede Vrijdag: aanvang 19.45 uur
Meentkerk, Oude en Nieuwe Kerk, De Brug
1ste Paasdag:
aanvang 9.30 uur
Meentkerk, Oude en Nieuwe Kerk,
1ste Paasdag:
aanvang 10.30 uur:
De Brug (In Vituskerk, Hooghuizenweg 36)
1ste Paasdag:
aanvang 17.00 uur
Meentkerk,
1ste Paasdag:
aanvang 18.30 uur:
Oude Kerk
2de Paasdag:
aanvang 9.30 uur Oude Kerk,
aanvang 10.00 uur: Meentkerk Kinderpaasdienst
Christelijke Gereformeerde Kerk Huizen
kerkgebouw Bakboord / Gemeenlandslaan
Goede Vrijdag: aanvang 19.30 uur (met de GKv)
1ste Paasdag:
aanvang 9.30 uur
aanvang 17.00 uur (met de GKv)
2de Paasdag: geen dienst

Protestantse Gemeente Huizen
wijkgemeente Goede Herderkerk
Piersonlaan 2
Goede Vrijdag: aanvang 19.30 uur
1ste Paasdag:
aanvang 10.00 uur

Protestantse Gemeente Huizen wijkgemeente Kruiskerk
Jac. van Wassenaerstraat 1
Goede Vrijdag: aanvang 19.30 uur
1ste Paasdag: aanvang 10.00 uur

Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
kerkgebouw Ichthuskerk, Kortenaerstraat 5
Goede Vrijdag: aanvang 19.30 uur (Dienst in de CGK)
1ste Paasdag:
aanvang 9.30 uur
aanvang 17.00 uur (Dienst in de CGK)
Baptistengemeente Het Gooi
Erfgooierscollege, Graaf Wichman 175
Goede Vrijdag: aanvang 19.30 uur
1ste Paasdag:
aanvang 10.00 uur
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