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Orde van dienst voor
de vieringen in de Stille Week 2022

Dat wij de stille roep verstaan

In de Vloedschuur

Witte Donderdag 14 april (20.00)
Goede Vrijdag  15 april (20.00)
Paaswake 16  april (22.00)

Voorganger: ds. Ella Kamper
Organist: dhr. Jaap van der Spek
Met medewerking van gemeenteleden 
van de Vloedschuurgemeente Heteren en van de PG Driel
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ORDE VAN DIENST WITTE DONDERDAG 14 april 20.00

Orgelspel

(de gemeente gaat staan) 

Intochtspsalm: Psalm  67a:1,2,3  zanggroep couplet,
  allen: refrein

1.Ja, heel de aarde moet God wel prijzen,
loven zijn machtig beleid,
omdat Hij steeds op wondere wijze
alles bestuurt in gerechtigheid. refrein

2.Ja, God is goed, schenkt ons zijn zegen:
toont ons zijn aanschijn van licht,
Hij gaat ons voor op alle wegen,
heeft uit de zonde ons opgericht. refrein

3.Hij is de God, die ons verblijdde,
die onze nood heeft verstaan;
die ons een hemels paasmaal bereidde
en zonder vrees door de wereld laat gaan. refrein.

Stil gebed,  als voorbereiding op de dienst

Begroeting v: De Heer zij met U!
a: Ook met U zij de Heer!

Bemoediging v: Onze hulp is in de Naam van de Heer,
a: die hemel en aarde gemaakt heeft.
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(de gemeente gaat zitten)
Voorbereidingsgebed

Zingen:  556:1,4,5   (allen 1, 5 zanggroep 4 )
1. Alles wat over ons geschreven is
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,
alle geboden worden thans voldragen,
alle beproeving van de wildernis.

4. 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.

5. Dit is uw opgang naar Jeruzalem
waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen,
vrede aan allen die uw naam verhogen:
heden hosanna, morgen kruisigt Hem

Gebed bij de opening van de Schrift

Inleiding

Schriftlezing: Exodus 12:11-20

Zingen: 395 -zonder refrein! (zanggroep 1 en 3, allen 2 en 4)
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2 Op de avond van het paasfeest
heeft Hij zelf ons uitgelegd,
dat het brood ons werd gegeven
als een teken van zijn leven,
dat Hij uitdeelt aan zijn mensen,
dat heeft Hij gezegd.

3. Op de avond, toen de beker
werd gezegend door de Heer,
zei Hij: wat jullie misdeden,
dat is nu voorgoed verleden,
je mag leven van vergeving,
nu en telkens weer.

4 Op die maaltijd van het paasfeest,
op de avond voor zijn dood
zei Hij: zelf zal Ik er bij zijn
op het feest waar jullie vrij zijn,
op de maaltijd, die God aanricht,
en dat feest wordt groot.

Schriftlezing: Johannes 13:1-15

Zingen: 569:1,2,3,4 ( zanggroep 1,3, allen 2,4)
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2. Hij gaf ons zwijgende een teken
en kwam ons voet voor voet nabij,
Hij deed het water van zich spreken,
het stort zich uit en reinigt mij.

3.Zo is de Heer een knecht geworden
en tot de bodem toe gegaan
om ons met ootmoed te omgorden,
Hij doet ons zijn geringheid aan.
4. Heer van mijn hart, U bent gekomen
de nacht door naar uw grote dag,
Ik heb in eenvoud aangenomen
dat ik U daarin volgen mag.

Overdenking

Meditatief orgelspel

Voorbeden

DIENST VAN DE TAFEL

Toebereiding van de tafel
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Zingen: 393:1,2,3(zanggroep couplet 1, allen couplet 2, 3)

2. Als er tot uw gedachtenis, /  de viering van het nachtmaal is
en Gij het brood des levens zijt,/  de beker van de dankbaarheid –
o Heer dat Gij gelijk het graan /  te gronde gaat om op te staan.

3. Gij deelt met mij de laatste nacht / en breekt tot alles is volbracht;
en dit is het genadebrood, / Gij hebt mij lief tot in de dood;
en dit is de genadewijn,  / Gij zult voorgoed mijn gastheer zijn.

Nodiging

Vredeswens -  we wensen elkaar de vrede van Christus

Tafelgebed ( 403d)
v: De Heer zal bij u zijn!
a: De Heer zal u bewaren!
v: Verheft uw harten!
a: Wij hebben ons hart bij de Heer!
v: Laten wij danken, de Heer onze God!
a: Het past ons de Heer te danken!
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v: Die wij kennen als een Vader,
die zichzelf ter sprake bracht, in een mensenkind, een broeder – 

v: Want Gij hebt ons beschaamd met uw goedheid, uw liefde,
Gij vult onze leegte met overvloed.
Gij roept ons tot leven met nieuwe namen.
Zo vaak heeft uw liefde al vrucht gezet in de mensen;
met hen en met alle wat ademt van genade

v: Wij zegenen U om het hoge woord van den beginne,
dit licht in ons duister,
dit brood uit de hemel,
de Zoon naar uw hart, gezonden opdat wij allen U kennen,
voorgoed zullen leven, gekozen tot vrienden.
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v: Hij, vrucht uit de schoot van uw volk Israël,
de wijnstok op wie wij allen zijn geënt.
Uw liefde voor Hem is de bron waaruit wij drinken.
Is het licht dat ons vooruit gaat.

v: Hij heeft zich gegeven, verloren als graan,
gezaaid in de aarde, belofte van toekomst,
Hij was in de wereld, Hij stierf aan de nacht.
Geen grotere liefde: zijn laatste adem gaf ons het leven.
Hij was als brood, 
gebroken, gedeeld, levend brood: zijn lichaam voor ons.
Hij werd onze beker,
een overvloed aan bruiloftswijn: zijn bloed voor ons.
Wij gedenken zijn dood, wij vieren het leven:
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hier reiken wij elkaar wat Hij ons gaf.

v: Erfgenamen van zijn vrede,
wij, voorgoed genoemd zijn lichaam,
dat wij woning zijn voor U.
Dat wij ranken van zijn hart zijn,
vruchten dragen, die hemel en aarde verheugen.

We bidden het Onze Vader

Breken en delen van brood en wijn

Dankgebed

Stilte
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De diakenen ruimen de tafel af.

De paaskaars wordt gedoofd en weggedragen.

Evangelielezing Johannes 17:1-8, 18:1

Zingen: 571  (zanggroep 1, 3, allen 2,4,5)

2 Waarom blijft niet het laatste lied 
in onze harten hangen?
De lofzang klonk, maar is verstomd.
De dood houdt ons omvangen.

3.Een beker vol van vreugdewijn 
heeft  Hij met ons gedronken.
Een bitt’re kelk vol eenzaamheid
hebben wij Hem geschonken.

4.In stille nacht heeft Hij volbracht 
de doortocht voor ons leven.
De nieuwe morgen van Gods trouw
heeft Hij ons doorgegeven.

5.Tot aan het einde van de tijd
zal ik zijn wachtwoord horen:
Waakt dan en bidt! Dan raak ik nooit
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meer aan de nacht verloren.

Stilte
In stilte verlaten we de kerk.

(Wilt u het boekje laten liggen voor de komende vieringen op Goede Vrijdag 
en de Paaswake?)
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ORDE VAN DIENST GOEDE VRIJDAG 15 april 20.00

Stilte

Openingswoorden: (door ouderling van dienst)
Od: Wie woont in de hoede van de Allerhoogste
a: overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende
Od: Gelezen heb ik wat geschreven staat,

Mij toevertrouwd aan onbewezen woorden:
Gij laat mijn ziel niet aan het dodenrijk.

a: Geschreven staat uw Naam: Ik Zal Er Zijn. 

Zingen Gedenken wij dankbaar   (Tussentijds 157)  allen

2. Hoe hadden wij onze bestemming vernomen,
was Jezus de weg niet ten einde gegaan.
Wie zouden wij zijn, als Hij niet was gekomen
om in zijn lichaam onze dood te doorstaan.

3. Hoe houden wij ooit voor elkaar kunnen leven,
had Hij ons de liefde niet voorgeleefd,
de tot de dood zich prijs heeft willen geven,
Die, Zoon van God, ons aller slaaf is geweest.

Stil gebed
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Gebed op de Goede Vrijdag
V : “Het is volbracht”, zegt Jezus.
“jij kunt het volbrengen”, zegt de Bijbel.
Maar daartoe hebben wij zijn geest nodig,
de geest die hij ons gaf op die eerste Goede Vrijdag.

Op deze dag, bij elkaar in leegte en gemis
waar de greep van geweld en onrecht ons omknelt
en de vrede telkens aan flarden scheurt
willen wij niet weglopen van lijden en dood
A: Kom haastig mij helpen, God
strek uw handen naar mij
dat ik mijn onmacht, pijn en verdriet
bij u mag neerleggen
Op deze dag
dat mensen hunkeren naar rechtvaardigheid
en ijveren voor vrede
dat mensen verlangen naar vrijheid
en steun geven aan mensen in verdrukking
A:Kom haastig ons helpen, God
strek uw handen naar ons
doe ons opstaan uit alles wat dood maakt.
Op deze dag
dat alle leven verdriet en pijn kent
dat alle leven een beetje sterven kent
dat alle leven dood en lijden kent
A: Kom haastig ons helpen God
strek uw handen naar ons
want wij vermoeden toekomst
ons aangezegd door u.
V Onuitsprekelijke God, wij vragen Uw aanwezigheid
op deze Goede Vrijdag.
Op het kruis werd uw Zoon aan handen en voeten
en aan zijn hoofd en in zijn hart gepijnigd en gekwetst,
omdat hij zonder ophouden uw woord wilde spreken.
Laat ons nu rond dit kruis stilstaan
ook al roept die weg weerstand op.
Laat ons opkijken naar Hem
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want straks breekt een nieuwe toekomst open.
Aan deze belofte vertrouwen wij ons toe, vandaag en morgen en
altijd. Amen.

Lezing: Jesaja 50:4-9

Zingen: psalm 130: 1,3 
1. Uit diepten van ellende, roep ik tot U, o Heer.
Gij kunt verlossing zenden, ik werp voor U mij neer.
O, laat uw oor zich neigen tot mij, tot mijn gebed.
Laat mij gehoor verkrijgen, red mij, o Here, redt.

3. Ik heb mijn hoop gevestigd op God de Heer die hoort.
Mijn hart, hoezeer onrustig, wacht zijn verlossend woord.
Nog meer dan in de nachten wachters het morgenlicht,
blijf ik, o Heer, verwachten uw lichtend aangezicht.

Inleiding de zeven kruiswoorden

1 Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen

Lezing: Lukas 23: 33 –38

meditatie 

zingen: 560:1,3 – door de zanggroep 
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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.

2 En Hij zeide tot hem: Voorwaar, Ik zeg u, heden zult gij met Mij in het 
paradijs zijn :

Lezing Lucas 23:39-43 

Zingen Jesus ,remember me, ( zanggroep 2x, allen 1x)

3 Vrouw, zie, uw zoon. ............ Zie, uw moeder.

lezing: Johannes 19:25-26

meditatie

zingen 587: 1,5  (allen)
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5. Jezus, gekruisigd – met ontzag en deernis
Zie ik uw zorg voor moeder en voor leerling,
Liefde is dorst naar vrede zonder einde
Water dat wijn wordt.

4 Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten.

Lezing: Matteüs 27:45-47 

Luisteren: O, Lord, my God  ( Iona Glory 12) 
refrein: O Heer, mijn God, o Heer, mijn God,

waarom blijft Gij zo ver van mij, / o Heer, o Heer, mijn God?

1. Daaglijks bid ik en roep en schrei: /geef ons vrede en sta ons bij:
wachten en vragen, wachten en vragen: /Waar is God? Hoort Hij mij?

2. Pijn en lijden, onschuldig bloed /maken ’t leven zo bitterzoet:
wanhoop en twijfel, wanhoop en twijfel: /Wie is God? Is Hij goed?

3. Rijken komen hier ruim aan bod, /armen hebben alleen hun lot;
bidden en smeken, bidden en smeken: /Zijt Gij daar, Levende God?

4.Keer u om en heb medelij; / stil de stormen en keer het tijd;
helende liefde, helende liefde, / grote God, maak mij vrij.
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5: Mij dorst.

Lezing: Johannes 19: 28-29

meditatie

orgelspel

6 Het is volbracht

lezing: Johannes 19: 30

gebed

Zingen 838 : 4 (allen)
Wij danken U, o liefde groot,
dat Christus is gekomen.
Wij hebben in zijn stervensnood
uw diepste woord vernomen.
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht
en het wordt overal volbracht
waar liefde wordt gegeven,
wij uit uw liefde leven.

7 Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest.

lezing: Lukas 23: 45- 49

Zingen: In manus tuas, Pater (Taize)   door zanggroep
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Voorbeden

Aanklacht onder het Kruis

Waar was jij - aanklacht onder het kruis ( tekst van lied 585)
v: Waar was jíj, toen men Hem gekruisigd had?
allen: 

 
V: Waar was jíj, toen men Hem hing aan het hout?

Waar was jij, toen de zon niet langer wilde schijnen?
allen

V: Waar was jij, toen Hij in zijn graf gelegd werd?
Waar was jij, toen Hij uit de doden opstond?

allen
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V: Waar was jij?
Honger heb ik geleden: gaf jij mij toen te eten?

A: Wanneer dan Heer, wanneer dan
V: Dorst heb ik gehad: liet jij mij toen drinken?
A: Wanneer dan Heer, wanneer dan?
V: Ooit was ik een vreemdeling: gaf jij mij onderdak?
A: Wanneer dan Heer, wanneer dan?

V: Toen ik was uitgekleed: bedekte jij mijn schande?
A: Wanneer dan Heer, wanneer dan?
V: En toen ik ziek was: heb jij mij toen opgezocht?
A: Wanneer dan Heer, wanneer dan? Erbarm u!
V: Ooit zat ik opgesloten: kwam jij naar mij toe?
A: Wanneer dan Heer, wanneer dan?

V: Alles wat je niet voor één der minsten gedaan hebt,
heb je ook Mij niet gedaan!
Waar was jij

Bidden  Onze Vader

Zingen: 590:1,2,3,4,5   (zanggroep  1,3, allen 2,4,5)
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2.De wereld gaf Hem / slechts een graf, 
zijn wonen was Hem zwerven; 
al zijn onschuld werd Hem straf  / en zijn leven sterven.

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

5.Hoe wonderlijk, / uitzonderlijk 
een sabbat is gekomen:
eens voor al heeft Hij het juk  / van ons afgenomen

Zegenbede

(Wilt u het boekje laten liggen voor de komende viering in de Paaswake?)
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ORDE VAN DIENST PAASWAKE 16 april 22.00

VOORBEREIDING

Orgelspel

Ouderling:Deze nacht is anders dan alle andere nachten.
Dit is de nacht van gedenken
Waarin hemel en aarde zijn geschapen
En de mensen zijn geroepen uit het duister tot het 

licht.

Verhalen van het doorbreken van het licht in het duister:

Lezing Genesis 1:1- 28  ( door twee stemmen)

lezing: Exodus 14:15-22

zingen: 605  (zanggroep 1,3  allen 2,4,5)

2. De toekomst is al gaande, /schept doorgang door de vloed,
dwars door het ongebaande /een pad dat voortgaan doet.

3. De toekomst is al gaande, / een bron in de woestijn,
zingt tegen het vergaan in: /de dood zal niet meer zijn.
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4. De toekomst is al gaande, /verborgen en gezien,
een stem die te verstaan is,/ een God die draagt en dient.

5. De toekomst houdt ons gaande,/voert ondanks tegenstand
ons uit het doods bestaande /naar nieuw, bewoonbaar land

LOF VAN HET LICHT
De Paaskaars wordt aangestoken. 

Intocht van het licht
De diaken draagt de Paaskaars binnen. 
Zanggroep zingt :Licht van Christus 
En allen antwoorden: Heer, wij danken U 3x

Verkondiging (door diaken)
Dd: Aan u allen die hier vertegenwoordigd zijn

en aan heel de wereld die nog op bevrijding wacht, 
verkondig ik dat de Heer is opgestaan!
Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde,
Alfa en Omega, eerste en laatste, begin en einde.
Aan Hem behoren tijd en eeuwigheid,
aan Hem het koningschap zolang de wereld staat.

a: Amen

Het licht vanaf de Paaskaars aan elkaar doorgeven

Dd: Laat de aarde zich verblijden
nu zij door hemels licht bestraald wordt.

a: Heer, wij danken U.
Dd: Laat dan het licht, - Heer, onze God -

dat Gij in ons midden hebt ontstoken
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van nu af aan nimmer meer verdwijnen.
Regeer ons met uw voortdurende bescherming
in de vreugde van Pasen.

a: Amen.

Zingen: Licht dat terugkomt:  allen, zanggroep, allen

Licht dat terugkomt. Hoop die niet sterven wil. Vrede die bij ons blijft.

We zetten onze brandende kaarsjes weg.

DIENST VAN DE SCHRIFT 

Gebed van de paasnacht

Lezing Romeinen 6:3-11

zingen: 351: 1,2 zanggroep 1, allen 2 
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2. Wij zijn in U begraven,
wij staan met U rechtop.
Wij zijn niet langer slaven,
maar kinderen van God.
Een wereld zijn wij oud,
maar nieuw als deze morgen,
geboren ongeborgen
verloren tot behoud.

VIEREN VAN ONZE DOOP 
Het doopvont wordt gevuld met water door de ambtsdrager van dienst 

Broeders en zusters, de apostel Paulus schrijft.
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"Weet gij niet dat wij allen die in Christus gedoopt zijn in Zijn dood gedoopt 
zijn? Met Hem zijn wij begraven door de doop in de  dood opdat, gelijk 
Christus uit de doden is opgewekt, door de majesteit des Vaders, zo ook wij in 
de nieuwheid des levens zouden wandelen." (Rom. 6:3)

In onze doop hebben wij eenmaal het kwaad afgezworen en ons vertrouwen 
gesteld in God, door wie wij het nieuwe leven ontvangen.
Laten wij daarom met vreugde onze doop vieren, 
opdat wij niet vergeten waartoe wij bestaan. 

v. Dit is de nacht waarin wij worden teruggebracht naar de oorsprong van 
onze doop: ook wij zijn bekleed met licht, door het water getrokken, geroepen 
om met God te gaan, levend van zijn genade. Dit is de nacht waarin wij ons 
geloof belijden en onze eigen doop gedenken.

v: Schaamt u dan niet de Christus te belijden want het evangelie is een kracht 
Gods tot behoud van ieder die gelooft

Zingen  apostolische geloofsbelijdenis  340b
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde.
En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige 
Geest,
geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom 
opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des 
almachtigen Vaders,
vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest, 
Ik  geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen,
vergeving der zonden, wederopstanding des vleses en een eeuwig leven.
amen, amen, amen.

voorbeden

Wisseling van de liturgische kleur: paars wordt wit

Evangelielezing: Johannes 20: 1- 8
V: De Heer is waarlijk opgestaan
A: De Heer is waarlijk opgestaan
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DIENST VAN DE TAFEL

Vredewens 

Aanhef
v: De Heer zal bij u zijn! en u bewaren
v: Laat uw hart erbij zijn!
v: Hij is het waard en het is terecht
    dat wij God zegenen, altijd en overal,
 Om het geheim van zijn liefde,
   om het geschenk van zijn Zoon

Tafelgebed
v: In de eerste gemeenten vertelde men 
elkaar bij de Maaltijd een verhaal. 
Twee leerlingen ging na het Paasfeest terug naar hun dorp.
Terwijl zij mismoedig voor de zoveelste keer 
de moord op Jezus bespraken, 
liep een vreemdeling met hen op. 
'Waar hebben jullie het over?' vroeg hij.
'Bent u de enige vreemdeling in Jeruzalem? 
Weet u niet van de machtigen vlak voor Pasen gedaan hebben
met Jezus van Nazareth? Wij waren zijn leerlingen." 
En ze vertelden hem alles.
Ook van de vrouwen, die zeiden dat ze hem hadden gezien 
en die geloofden dat hij was ópgestaan uit de doden. 
Toen maakte de vreemdeling
aan de hand van de bevrijdingsverhalen uit de Heilige Geschriften duidelijk, 
dat het wel zó moest gaan met de Rechtvaardige. 
Want dat is de weg van bevrijding. 
Ze kwamen bij het dorp.
De vreemdeling wilde afscheid nemen. 
Ze zeiden: "Blijf bij ons, 
want het is avond en de nacht gaat komen". 
En hij bleef.
Bij de maaltijd nam hij het brood 
sprak de zegen uit, 
brak het en deelde het met hen. 
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Toen werden hun ogen geopend
en zij herkenden hem; 
en hij verdween uit hun midden. 
Dit verhaal vertellen wij bij het breken van het brood. 
Want de avond voor zijn sterven
heeft hij immers brood en wijn gedeeld met zijn vrienden: 
Dit brood is heel mijn leven voor jullie 
en deze beker is een nieuw verbond 
Zo dikwijls als je dit doet: brood breken en wijn drinken, 
gedenk dan mij. 
Met hem gedenken wij allen die zijn weg gingen, 
bekende en onbekende martelaren en getuigen; 
onze zusters en broeders ontslapen in de verwachting 
van de opstanding; onze geliefde doden, 
dat hun leven niet verloren is, 
maar met Christus geborgen bij U. 
Verenigd in de Geest van Jezus, de Opgestane 
zeggen wij in vertrouwen: 

Onze Vader…………..

Breken en delen

Dankgebed

Zingen 634 U zij de glorie

1.U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
Alle mens’lijk lijden hebt Gij ondergaan
Om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer.
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2 Licht moge stralen in de duisternis,
Nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
Wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer.

Zending en zegen (door gemeente be-aamd )

We nemen het licht dat ontstoken is aan de Paaskaars mee en gaan het 
ochtendlicht tegemoet. Morgenochtend om 10.00 zetten we het Paasfeest 
voort in de gezinsdiensten in de PG Driel en in de Vloedschuur. 
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GEZEGEND 
PAASFEEST!


