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15 april 2022  - 19.30 uur 
  
Welkomkerk 
  
Voorganger:  Anneke Klavers 
Organist:   Evert van Beilen 
M.m.v.  Enkele gemeenteleden 
  
 
 

 
Uitleg schikking 
  
Vandaag wordt het stil. 
Woorden stokken. 
Duisternis valt in. 
Vandaag wordt het stil. 



 Orgelspel 
  
Votum en Groet 
  
Zingen Lied:  838 1, 2 en 4 
 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. 9 
  
Maak ons volbrengers van dat woord, 
getuigen van uw vrede, 
dan gaat wie aarzelt met ons voort, 
wie afdwaalt met ons mede. 
Laat ons getrouw de weg begaan 
tot allen die ons verre staan 
en laat ons zonder vrezen 
de minste willen wezen. 
  

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. 
    
Inleiding  
  
Gedicht  Jezus ontmoet zijn moeder (tekst: Eric Galle) 
  
Gij wist dat dit komen zou:  
het kruisen van uw blik met haar uit wie Gij voortgekomen zijt.  
  

Twee zaken leest Gij in haar ogen:  
‘Ja, het zij zo’ en ‘Nee, dit kan toch niet’.  
  
Geen remedie hebt Gij tegen deze pijn.  
Geen woord dat troost.  
  
Gelukkig weet zij als geen ander wat totale overgave inhoudt.  
Zoals zij U ontving, zo laat zij U gaan.  
  
Zij beseft dat uw zending veel ruimer is dan haar leed.  
Haar geloof is groot.  
  



Zij laat U los en blijft bij U. 
  
Gebed om de Geest van de Vader en de Zoon 
  
Zingen Lied 556: 1 en 4 
  
Alles wat over ons geschreven is  
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen, 
alle geboden worden thans voldragen, 
alle beproeving van de wildernis. 
  
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. 
  
Lezen Lucas 1: 26-38 
  
Zingen Gezang 117: 1 en 7 (Liedboek voor de kerken) 
  
Hoe zal ik U ontvangen,  
hoe wilt Gij zijn ontmoet, 
der wereld hoogst verlangen,  
des harten heiligst goed? 
Wil zelf uw fakkel dragen 
in onze duisternis, 
opdat wat U behage 
ons klaar en zeker is. 
  

Nog eens zal Hij verschijnen 
als richter van ‘t heelal, 
die ‘t hoofd van al de zijnen 
voor eeuwig kronen zal. 
Nog is die dag verborgen, 
wacht hem gelovig af, 
terwijl de grote morgen 
reeds schemert boven’ t graf. 
  
Lezen Lucas 2: 25-33 
  
Zingen Lied 739: 4 
  
Vrouwen:  Wat van toen Simeon Hem dicht  
  heeft aan zijn hart gehouden? 
‘Mannen: Gij laat, Heer, naar uw woord uw knecht  
  in vrede gaan, nu hij uw licht  
  voor aller volken aangezicht  
  uw heerlijkheid aanschouwde!’ 
  
Lezen Lucas 2: 41-48 



  
Zingen Lied 739: 5 
  
Vrouwen: En wat verhaalde zij ons nog  
  van toen Hij kind was later?  
Mannen: ‘Toen wij Hem misten op de tocht,  
  vroeg Hij: Wat hebt gij Mij gezocht?  
  Want Ik moest doen, gij wist dat toch?  
  de dingen van mijn Vader” 
  

Lezen Johannes 2: 1-5 
  

Zingen Lied 525: 1 + 2 door zangers, 5 door allen 
  
Wij willen de bruiloftsgasten zijn  
van Kana in Galilea.  
Wij drinken daar van de bruiloftswijn.   
Wij willen van harte vrolijk zijn  
met Jezus en met Maria. 
  

Maria sprak in bekommerdheid:  
‘Er is niet genoeg te drinken.’ 
Maar Hij zei: ’Nog is het niet mijn tijd.’ 
Zij wist in haar hart: Hij is bereid,  
en zal het ons zeker schenken. 
  
Wij zijn op het bruiloftsfeest genood  
met Jezus en met Maria.  
Hij draagt ons over de watervloed  
en laaft ons hart met zijn hartebloed  
te Kana in Galilea. 
  
Lezen: Johannes 18: 28-40 en 19: 1-16 
  
Zingen Lied 583 
 Maria keek toe, men hing Jezus zo hoog,  
ten hemel zijn armen, ver boven haar hoofd.  
Zijn bloed met zijn zweet had zijn haren doordrenkt.  
Zij wilde Hem aanraken, zorgen voor Hem. 
  
Zij wilde dat Hij haar kon horen, haar kreet  
vervloog in de herrie en hoon rond zijn leed.  
Zijn vrienden op afstand- zij pijnigt zich af:  
mijn kind, was je hiervoor geboren, die dag? 
  
Zij dacht aan de engel, aan zijn profetie.  
Zij dacht aan de woorden van Simeons lied.  
Zij dacht aan haar zoektocht, het wonder tot slot:  
haar kind in de tempel, zijn hoofd vol van God. 
  



Zij keek naar de Zoon die de Vader ons gaf  
en kijkend doorzag zij zijn weg naar het graf.  
Heer Jezus, ik buig met Maria mij neer,  
uw reddende dood geeft het leven ons weer. 
  
Lezen: Johannes 19:25-27  
  

Zingen ELB Lied 114 in wisselzang 
  
Allen  Als ik in gedachten sta  
  bij het kruis van Golgotha,  
  als ik hoor wat Jezus sprak,  
  voor zijn oog aan ‘t kruishout brak. 

  

Vrouwen Hoe nog stervende zijn mond  
  troost voor vriend en moeder vond,  
  weet ik: ‘Hij vergeet ons niet,  
  schoon Hij stervend ons verliet.’ 
  

Mannen Hoor ik dan, hoe Jezus bad  
  voor wie Hem gekruisigd had,  
  ‘k weet dan: ‘Bij de Heiland is  
  ook voor mij vergiffenis.’ 
  

Vrouwen Zie ik, hoe genaad’ ontving,  
  die met Hem aan ‘t kruishout hing,  
  ‘k bid, mij voelend hem gelijk,  
  ‘Heer, gedenk mij in uw rijk!’ 
  

Mannen Hoor ik, hoe Hij klaagde, dat  
  Hem zijn God verlaten had,  
  ‘k weet dan, wat mij ook ontvall’  
  God mij nooit verlaten zal! 
  

Vrouwen Hoor ik, hoe Hij riep: ‘Mij dorst!’  
  dan roep ik: ‘O, Levensvorst,  
  Gij, Gij naamt de bitt’re dronk,  
  die deez’ aard verzoening schonk!’ 
  

Mannen Op zijn kreet: ‘Het is volbracht”,  
  antwoordt mijn aanbidding zacht:  
  ‘Jezus, ook voor mij verwierft  
  Gij verlossing, toen Gij stierft.’ 
  

Allen  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. 
  
Lezen: Johannes 19: 28-30  
  

De kaars wordt gedoofd 
  
Moment van bezinning 



  
Gedicht  
  
Je kijkt de dood  
in de ogen,  
waar is jouw angst? 
  

Die is er niet.  
Al veel te lang  
ben je jezelf vergeten. 
  

Om een ander  
heb je geleefd,  
om een ander  
zal je sterven. 
  

Ik zie in jouw ogen  
dat de liefde  
sterker is  
dan elke dood. 
  

Niet met woorden  
zeg je ons dat.  
Je toont het ons  
door het geven  
van jouw lichaam. 
  
(Eric Galle) 
  
Luisteren naar Stabat Mater door zangers 
  
Maria:        Koor:  
Daar stond ik,      Stabat mater dolorosa 
door de spotstroom meegezogen    Juxta crucem lacrimosa met  de 
tranen in mijn ogen      Dum pendebat filius* 
bij het kruis mijn eigen kind   
vastgenageld, keihard lijden    
of een zwaard me kwam doorsnijden 
harteloos en onbemind. 
 
Maria:        Koor: 
Daar leed ik, hooggeacht,      O quam tristis et afflicta 
maar diep verloren      Fuit illa benedicta 
ooit was ik toch uitverkoren    mater unigeniti** 
moeder van Gods eigen zoon: 
Godverlaten, godvergeten, 
hoorde ik die pijn en kreten 
voelde ik die bitt’re hoon. 
  
 
Koor: 
Wie zou niet van onmacht breken 



bij het zien van zoveel steken 
in Maria’s zere ziel? 
Wie zouden niet mee gaan wenen 
om Maria, om die ene, 
voor wie ’t duister troost’loos viel? 
  
Maria:        Koor:  
Ooit gaf ik,        Eia mater fons amoris  
door de liefde aangestoken,     me sentire vim doloris  
vol verwachting, ongebroken,     fac ut tecum lugeam*** 
adem aan mijn eigen zoon.  
God, wat heeft hij moeten strijden,  
hij, mijn kind, waarom dit lijden?  
Wast hij zo wereld schoon?  
  
Koor: 
Lieve moeder als ’t zou kunnen, 
want wat zou ik je dat gunnen, 
geef de pijnen van je kind. 
Geef het kruis, ik zal het dragen, 
heel mijn leven, alle dagen, 
totdat ik je zingend vind. 
  
Geef je tranen laat me huilen, 
jij mag altijd bij me schuilen, 
ik verlaat je voor geen prijs. 
Ik zal heel mijn hart verpanden, 
aan jouw kind, ik ben zijn handen, 
tot in ’t hemels paradijs 
  

Paradisi gloria, Paradisi gloria****, 
Alleluja, alleluja.  
  
Vertaling: 
• Naast het kruis, stond de moeder vol tranen, diep bewogen,  
terwijl haar Zoon te sterven hing 
  
** O hoe droevig en vol van rouw, was die gezegende vrouw, 
 moeder van Gods enige Zoon 
  
*** Geef, o moeder, bron van liefde, dat ik voelde, wat u zo griefde, geef dat ik met u 
meeklaag. 
  
**** de glorie van het paradijs, halleluja 
  
Gebed 
   
 
 
Zingen Lied 590: 1, 2, 3, 4 en 5 



  
Nu valt de nacht. Het is volbracht:  
de Heer heeft heel zijn leven 
voor het menselijk geslacht  
in Gods hand gegeven.  
  
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.  
  
’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, 
  
Zegen  
  
We verlaten in stilte het kerkgebouw 
 
 
 
 
U wordt van harte uitgenodigd voor de overige diensten in deze Paascyclus. 
  
Stille Zaterdag   16 april 19.30 Dorpskerk 
Pianist:   Cor Hollestelle 
Zang:    Ron de Leeuw van Weenen, Sari Overgaauw, 
    Anneke van der Wal 
M.m.v.:   Enkele gemeenteleden 
  
Paasmorgen 17 april 10.00 uur Welkomkerk 
Voorganger:    Ds. Auke Hamstra 
Organist:    Henk Monteny 
M.m.v.:   Mattanja van Meggelen, Mariëlle de Jong, 
    Yvonne van Marion.  


