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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld,  
Wijkgemeente Noord in de Oude Kerk op 1 april 2021 

 
 

PASSIE 

 

met 

 

PETRUS 
 

 

 
Tekening Rien Poortvliet 

 
 

- Petrus op een afstand - 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 

Kaarsen doven 
  
Elke dag in deze Stille Week doven we één van de adventskaarsen die we in de 
weken voor de viering van het Kerstfeest hebben aangestoken.  De kaarsen 
symboliseren het licht dat in de wereld is gekomen met de komst van de Zoon 
van God naar deze aarde.  Zijn licht doorbreekt de duisternis van de wereld.  Nu, 
in deze Stille Week, lijkt de duisternis het weer te gaan winnen van het licht. Op 
Goede Vrijdag werd het helemaal donker en daarom doven we op deze laatste 
avond voor Goede Vrijdag de 4e kaars, 
Maar op Paasmorgen, de dag van de opstanding uit de dood, straalt voor ons 
opnieuw Zijn licht. 
 
Voorganger:  Ds. W.G. Teeuwissen 
Orgel:   Adriaan van Schoonhoven 
 

 
In stilte komen we binnen 

 
 
 
Gedicht “Bijna Pasen” van Jannie de Paauw  
 
Op die dag, 
die verschrikkelijke vrijdag, 
nam de wereld een hand vol spijkers, 
een balk en een hamer 
en verwijderde Hem, 
de Verlosser, van de aarde. 
‘Wij willen niet dat Deze koning over ons wordt!’ 
Hij hing aan het kruis in diepe duisternis. 
Weg van de hemel, weg van de aarde. 
‘Mijn God!’ 
Van God en mensen verlaten. 
Op die dag, die Goede Vrijdag, 
aanvaardde God het offer van Zijn Zoon. 
Zodat ik nooit meer van God verlaten zou zijn. 
Mijn God werd mijn Vader. 
 
Welkom 
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Zingen: Psalm 31 (NB) 1,7 
1    
Op U vertrouw ik, Heer der Heren, 
Gij die mijn sterkte zijt. 
Om Uw gerechtigheid 
wil nimmer mij de rug toekeren. 
Betoon mij Uw nabijheid 
en stel mij in de vrijheid. 
 
7    
Doe mij genadig weer aanschouwen 
Uw liefelijk gelaat,- 
ik ben ten einde raad. 
Wek in mijn ziel een nieuw vertrouwen. 
Hoe is mijn moed geslonken, 
het hart is mij ontzonken. 

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Gebed om de aanwezigheid van de Heilige Geest 
 
Evangelielezing: Marcus 15:33-39 en Lucas 23:49 
 
33 En toen het zesde uur gekomen was, kwam er duisternis over heel de aarde, 
tot het negende uur toe. 
34 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? 
35 En sommigen van hen die daarbij stonden en dit hoorden, zeiden: Zie, Hij 
roept Elia. 
36 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. 
37 En roepend met luide stem gaf Jezus de geest. 
38 En het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot 
beneden. 
39 En de hoofdman over honderd die daarbij stond, tegenover Hem, en zag dat 
Hij zo roepend de geest gegeven had, zei: Werkelijk, deze Mens was Gods Zoon! 
 
Lucas 23:49  
En al Zijn bekenden stonden op een afstand, ook de vrouwen die Hem samen 
gevolgd waren van Galilea, en zagen dit aan. 
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Zingen: Lied 374 (OTH)  
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. 
 
Wij zijn onderweg als pelgrims, 
vinden bij elkaar houvast. 
Naast elkaar als broers en zusters, 
dragen wij elkanders last. 
 
Ik zal Christus' licht ontsteken 
als het duister jou omvangt. 
Ik zal jou van vrede spreken 
waar je hart naar heeft verlangd. 
 
Dan zal het volmaakte komen 
als wij zingend voor Hem staan. 
Als wij Christus' weg van liefde 
en van lijden zijn gegaan. 

 
Korte overdenking over “Petrus op een afstand” 
 
Muzikaal moment: Lied 265 (OTH)  “Abba Vader U alleen” 
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Viering Heilig Avondmaal 
 
Gemeente van onze Here Jezus Christus, 
 
Instelling 
Het avondmaal is door onze Verlosser zelf ingesteld. De apostel Paulus getuigt 
immers in 1 Korintiërs 11 : 23-26: Want zelf heb ik bij overlevering van de Here 
ontvangen, wat ik u weer overgegeven heb, dat de Here Jezus in de nacht waarin 
Hij werd overgeleverd, een brood nam, de dankzegging uitsprak, het brak en zei: 
Dit is mijn lichaam voor u, doet dit tot mijn gedachtenis. Evenzo ook de beker, 
nadat de maaltijd afgelopen was, en Hij zei: Deze beker is het nieuwe verbond in 
mijn bloed, doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis. Want zo 
dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood van de Here, 
totdat Hij komt. 
 
Gedachtenis 
In gehoorzaamheid aan het woord van Christus – Doet dit tot mijn gedachtenis – 
gedenken wij dat onze Here Jezus Christus overeenkomstig Gods beloften door  
de Vader in deze wereld gezonden is. Aan het avondmaal vieren wij de heerlijke 
gedachtenis aan de zelfovergave van onze Here Jezus voor ons, zondaren. Met 
blijdschap verkondigen wij dat in zijn dood ons leven ligt. Wij aanbidden de 
barmhartigheid van onze hemelse Vader, die zijn lieve Zoon voor ons allen 
overgaf. Wij danken onze getrouwe Heiland, die als Goede Herder zijn leven 
stelde voor de schapen. Wij roemen in het geheimenis van de godsvrucht: Die 
Zich geopenbaard heeft in het vlees, is gerechtvaardigd door de Geest, is 
verschenen aan de engelen, is verkondigd onder de heidenen, geloofd in de 
wereld, opgenomen in heerlijkheid. (1 Tim. 3 : 16) 
 
Gezindheid en verzekering 
Om blij en dankbaar Christus aan zijn tafel te kunnen gedenken, moeten wij 
vanwege onze zonden een afkeer hebben van onszelf en ons voor God 
verootmoedigen. Wij moeten ons vastklampen aan de belofte dat ons alle zonden 
vergeven zijn om het lijden en sterven van Jezus Christus, onze Heer en Heiland. 
Zijn volkomen gerechtigheid is ons toegerekend en geschonken. Zo komen wij 
niet tot het avondmaal op grond van enige waardigheid in onszelf. Wij komen als 
armen tot de milde Gever, als zieken tot de Geneesheer, als zondaren tot de 
Werker van gerechtigheid, als doden tot Hem, die levend maakt. Wij komen, 
omdat wij niets in onszelf hebben, maar alles in Christus. Wanneer wij in deze 
gezindheid het brood eten en uit de beker drinken, worden wij als door een 
onmiskenbaar teken en zegel verzekerd van Christus’ hartelijke liefde en trouw. 
Wij mogen weten dat Hij in ons werkt alles wat Hij ons door deze heilige tekenen 
voor ogen stelt, en dat Hij in waarheid voor ons het Brood des levens is.  
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Hij geeft ons dit geestelijke feestmaal en doet ons genieten de verdiensten van 
zijn lijden en sterven. 
 
Gemeenschap 
Door zijn dood heeft Christus ook de levendmakende Geest voor ons verworven. 
Door die Geest doet Hij ons in zijn gemeenschap leven, zodat wij met de apostel 
mogen zeggen: Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is) niet meer 
mijn ik, maar Christus leeft in mij (Gal. 2 : 20). Hij maakt ons tot ranken aan de 
hemelse Wijnstok, en zo dragen wij door Hem vrucht. Door deze zelfde Geest 
verbindt Hij ons ook met elkaar in echte broederlijke liefde als leden van één 
lichaam. Want de apostel  zegt: Omdat het één brood is, zijn wij, hoevelen ook, 
één lichaam; wij hebben immers allen deel aan het ene brood (1 Kor. 10 : 17). 
Daarom zullen wij ons beijveren dat wij samen één lichaam zijn door elkaar in 
liefde te dienen. Juist aan de tafel van Christus’ liefde komt zijn woord tot ons: Dit 
is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijk Ik u heb liefgehad (Joh. 15 : 12). 
 
Verwachting 
De apostel Paulus plaatst het avondmaal ook in het perspectief van Christus’ 
wederkomst, wanneer hij zegt: Want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker 
drinkt, verkondigt gij de dood van de Here totdat Hij komt (1 Kor. 11 :26). Bij 
brood en beker verheugen wij ons erover dat wij deelhebben aan het nieuwe 
verbond, dat rust in Christus bloed. Wij danken de Vader dat wij mogen kennen  
het heil waarvan door de profeten gesproken is. Wij vieren de vrede die door 
onze Heer is aangebracht. Tegelijk zien wij aan het avondmaal uit naar de 
verschijning van onze Verlosser in heerlijkheid, naar de overvloed van vreugde, 
die Hij ons heeft toegezegd, naar de bruiloft van het Lam, waar Hij de wijn met 
ons nieuw zal drinken in het koninkrijk van zijn Vader. Daarom vieren wij het 
avondmaal met grote blijdschap en bidden met Gods kerk: Amen, kom, Here 
Jezus! (Op. 22 : 20). 
 
Gebed 
Barmhartige God en Vader, nu wij in dit avondmaal de heerlijke gedachtenis 
vieren aan de bittere dood van uw geliefde Zoon Jezus Christus, bidden wij U: 
zend ons uw levendmakende Geest, zodat wij gevoed 
worden met het ware brood uit de hemel tot het eeuwige leven. Amen. 
 
Geloofsbelijdenis  (allen gaan staan) 
1. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de 
aarde. 
2. En in Jezus Christus Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere; 
3. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; 
4. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, 
neergedaald tot in de hel;  
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5. Ten derden dage wederom opgestaan van de doden; 
6. Opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God de almachtige 
Vader; 
7. Vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. 
8. Ik geloof in de Heilige Geest. 
9. Ik geloof één heilige, algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap der 
heiligen;  
10. Vergeving van de zonden; 
11. Wederopstanding van het vlees; 
12. En een eeuwig leven. 
Amen 
 
Zingen: Gez: 360:1 (LvK) (mel. UAM 78) (staande) 

1     
Heer, wij komen vol verlangen,  
op Uw roepstem naar Uw dis,  
want door schuld met schrik bevangen 
zoekt ons hart vergiffenis:  
slechts in U bestaat ons leven,  
die Uw bloed voor ons woudt geven;  
laat ons dan in brood en wijn 
met Uzelf gespijzigd zijn.  

 
Het nodigen 
Blijf niet alleen op de tekenen van brood en wijn zien. Hef uw harten omhoog, 
zoek de dingen die boven zijn, waar Jezus Christus is gezeten aan de 
rechterhand van de Vader. Kom allen met blijdschap en broederlijke 
eensgezindheid tot de tafel van uw Heer. Dank Hem voor de grote liefde die Hij 
ons betoond heeft, en bewaar de gedachtenis aan zijn dood voor eeuwig in uw 
hart. Zo zult u met de liefde tot God vervuld worden en ook anderen tot die liefde 
bewegen. 
 
Viering 
Delen van het brood en we wachten tot iedereen heeft. 
Het brood dat wij breken, is de gemeenschap met het lichaam van Christus. 
Neem, eet, gedenk en geloof, dat het lichaam van onze Here Jezus Christus 
gegeven is tot een volkomen verzoening van al onze zonden.  
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Zingen (na eten van het brood): Gez: 360:2 (LvK) (mel. UAM 78) 
    2 

Sterk ons wankelend vertrouwen,  
geef ons zelf wat Gij geboodt:  
dat wij met oprecht berouwen 
enkel rusten in Uw dood;  
ja, vervul ons met Uw krachten,  
opdat wij Uw wet betrachten,  
zegen zo Uw sacrament,  
dat ons hart U steeds meer kent. 

 
De beker der dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, is de 
gemeenschap met het bloed van Christus. Neem, drink allen daaruit, gedenk en 
geloof, dat het kostbaar bloed van onze Here Jezus Christus vergoten is tot een 
volkomen verzoening van al onze zonden. 
 
Dankzegging (na drinken van de wijn) 
 
Laten wij met mond en hart de Here danken door te zingen:Psalm 103 
(OB):1,2 

1 
Loof, loof de HEER', mijn ziel, met alle krachten; 
verhef Zijn Naam, zo groot, zo heilig t' achten; 
och, of nu al wat in mij is, Hem preez'! 
Loof, loof mijn ziel, de Hoorder der gebeden; 
vergeet nooit een van Zijn weldadigheden; 
vergeet ze niet; 't is God, die z' u bewees. 

 
2 
Loof Hem, die u, al wat gij hebt misdreven, 
hoeveel het zij, genadig wil vergeven; 
uw krankheên kent en liefderijk geneest; 
die van 't verderf uw leven wil verschonen, 
met goedheid en barmhartigheên u kronen; 
die in de nood uw redder is geweest. 
 

Gebed 
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Zingen: Lied 349 (OTH) (staande) 
1    
Eén naam is onze hope, 
één grond heeft Christus' Kerk, 
zij rust in éne dope, 
en is Zijn scheppingswerk. 
Om haar als bruid te werven, 
kwam Hij ten hemel af. 
Hij was 't, die door Zijn sterven 
aan haar het leven gaf. 
 
2    
Vergaard uit alle streken 
in heel de wereld één, 
werd dit haar zalig teken, 
dat allen is gemeen. 
Eén bede vouwt de handen, 
één zegen breekt het brood, 
één vuurbaak staat te branden 
in 't duister van de dood. 

 
 Zegen (staande) 
 
 Doven van de 4e kaars 
 
 In stilte verlaten we de kerk 
 

Digitale collecte kan worden overgemaakt op de daarvoor bestemde 
bankrekeningnummers 50% voor diaconie en 50% voor eredienst. 

 
 Bloemstuk gemaakt door Marcel Hofman 
 

 Informatie over onze gemeente: zie www.hghg.nl    
 

 

http://www.hghg.nl/

