
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stille Week en Pasen  

2022 
 

Lijden in het licht 
Vieringen in de Stille Week 

Maandag 11 april – woensdag 13 april 2022 
Oude Kerk, Peulenstraat 234, Hardinxveld-Giessendam 
Deur open : 19.15 uur (ingang aan Peulenstraat-zijde) 



INLEIDING 
Stille Week 

 
Lijden in het licht. 
Dat is het thema van deze Stille Week. Hoe duister het 

voor Jezus ook wordt als Hij de weg van het lijden  
gaat, voor Hem schijnt daar vanaf het begin het licht 
over. Het licht van Pasen. In het gaan van die weg 
houdt Hij zich vast aan het Bijbelwoord. Maar Hij 
houdt zich ook al vast aan wat na de lijdensweg komt. 
Dan zal Hij worden opgewekt uit de dood. Pasen  werpt 
zijn lichtstralen vooruit. Laten we deze Stille Week in dit 
licht  de lijdensgeschiedenis lezen. 

 

2 

Bij de illustraties: Een kader met daarin een weefsel van 
takken en  in het midden een ‘stip’ als open ruimte. Het 
weefsel geeft de vele wegen aan waarlangs ons leven 
kan gaan. De ‘stip’ kan gezien worden als ‘stip op de 
horizon’ = doel, en ook als de pupil van je oog 
waardoor je kunt zien; verder kunt zien dan het 
alledaagse, en kunt uitzien naar de toekomst met 
Jezus. 

 

Tulp symbool voor gevouwen (biddende) handen, 
beschermd en  gedragen op vleugels door 3 grote 
bladeren 
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Kaarsen doven 

 

Elke dag 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, wordt het steeds donkerder rondom 
              Hem.   5  

De duisternis lijkt het weer te gaan winnen van het licht. 
Als Jezus sterft op Goede Vrijdag is het helemaal donker 

geworden.  
Maar op Paasmorgen, de dag van de opstanding uit de dood, 

straalt voor ons opnieuw Zijn licht. 
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In stilte komen we binnen 
 
Maandag 11 april 2022 

 
Lezen: Mattheus 26: 38 - “Ik voel mij dodelijk 
bedroefd, blijf hier met Mij waken…”  
 
Koor: Drop, drop, slow tears - O. Gibbons 
 
Vloei, vloei, trage tranen 
en baad die schone voeten 
die uit de hemel het nieuws 
en de Vredevorst brachten. 

 
Staak niet, natte ogen, 
Zijn genade af te smeken; 
zonde houdt nooit op 
te roepen om wraak. 
 
Verdrink al mijn fouten en angsten 

in Uw diepe stromen; 
en laat Zijn oog geen zonde zien, 
dan door mijn tranen. 

 
Welkom  
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Zingen:  
(koor) 
Tranen heb ik onder ’t klagen 
tot mijn spijze dag en nacht, 
als mijn haters honend vragen: 
'Waar is God die gij verwacht?' 
Ik gedenk hoe ik vooraan 
in de reien op mocht gaan, 
om mijn dank Hem op te dragen 
in zijn huis op hoogtijdagen. 
 
(gemeente) 
Hart onrustig, vol van zorgen, 

vleugellam geslagen ziel, 
hoop op God en wees geborgen. 
Hij verheft wie nederviel. 
Eens verschijn ik voor de Heer, 
vindt mijn ziel het danklied weer. 
Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven 
dikwijls aan de dood ontheven. 

 
Gebed 
 
Zingen:  
Gethsémane, die nacht moest eenmaal komen. 
De Heiland heeft bewust die weg genomen. 
Hij laat zijn doel niet los, wijkt niet terzijde, 
6  aanvaardt het lijden. 

Wie heeft gewaakt van die het naaste stonden? 
Hij heeft hen driemaal slapende gevonden. 
Hij ging terug en heeft alleen geleden, 
eenzaam gebeden. 
 
Hier zijn wij, Heer, een afgeweken schare, 
wij, die zo zorgeloos, zo ontrouw waren. 
Verander ons en reinig onze harten, 
o Man van smarten! 
 
Evangelielezing: Mattheus 26 : 36 -41  
36 Toen ging Jezus met hen naar een plaats die 
Gethsémané heette, en zei tegen de discipelen: Ga 

hier zitten, terwijl ik daar ga bidden. 37 En Hij nam 
Petrus en de twee zonen van Zebedeüs met zich mee 
en begon bedroefd en zeer angstig te worden. 
38 Toen zei Hij tegen hen: Mijn ziel is zeer bedroefd, 
tot de dood toe; blijf hier en waak met Mij. 39 En 
nadat Hij iets verder gegaan was, wierp Hij Zich met 
het gezicht ter aarde en bad: Mijn Vader, als het 

mogelijk is, laat deze drinkbeker aan Mij voorbijgaan. 
Maar niet zoals Ik wil, maar zoals U wilt.  
40 En Hij kwam bij de discipelen en trof hen slapend 
aan en Hij zei tegen Petrus: Kon u dan niet één uur 
met Mij waken? 41 Waak en bid, opdat u niet in 
verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het 
vlees is zwak. 
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Korte overdenking 
 

Zingen:  
 
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. 
   

 
Dank zij U, o Heer des levens, 
die de dood zijt doorgegaan, 
die Uzelf ons hebt gegeven 
ons in alles bijgestaan, 
dank voor wat Gij hebt geleden  
in Uw kruis is onze vrede. 

Voor Uw angst en diepe pijn 
wil ik eeuwig dankbaar zijn. 
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Koor: Lord, when we bow before Thy Throne  
Uit: St Mark’s Passion – Charles Wood 
 
Heer, wanneer we buigen voor Uw troon, 
en U alles bekennen, 
leer ons onze zonden te kennen, 
en te haten wat wij betreuren. 
 
Wanneer wij onze wensen openbaren 
in gebed, laat ons onze wil opzij zetten, 
en niet één gedachte in ons doen 
opkomen die niet volledig de Uwe is. 
 

Opdat geloof iedere zwakke bede mag vervullen, 
en die naar de hemelen laat zweven. 
Leer onze harten dat het altijd goedheid is, 
of het nu verhoord wordt of niet  

 
Stil gebed  
 

Zingen: 
 (koor) 

O Liefde die verborgen zijt 
in diepe stilte en eeuwigheid, 
erbarm U over ons bestaan, 
het wordt verraden en verdaan. 
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(gemeente) 
O Liefde uit de eeuwigheid 
die met ons mens geworden zijt, 
wij bidden, laat ons niet alleen 
in al het duister om ons heen, 
 
(gemeente) 
opdat ook wij o Heer U niet 
verlaten in Uw diep verdriet 
maar bij U zijn in al de pijn 
waarmee de mensen mensen zijn. 

 
   Doven van de eerste kaars  

-  
- We verlaten in stilte de kerk   - 
- Wil u deze liturgie na de viering achterlaten in 

de kerk? 
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In stilte komen we binnen 
 

Dinsdag 12 april 2022 
 

Lezen: Mattheus 26:54 “Maar zouden dan de 
Schriften in vervulling gaan, die zeggen       dat het zo 
moet gebeuren?”  

 
Koor: Christe, der du bist Tag und Licht - J.S. 
Bach 
 
O Christus, U die het licht en de dag bent, 
voor wie niets verborgen is; 

U, die glans aan het licht geeft, 
leer ons de hele weg der waarheid. 
Wij bidden U om Uw goddelijke kracht, 
bescherm ons, Heer, in deze nacht, 
bewaar ons, Heer, voor al het leed, 
God, Vader der gerechtigheid. 
 

Welkom  
 
Zingen:  
Maar mijn gebed stijgt op tot U, o Heer. 
Er is bij U een tijd van welbehagen. 
Doe naar uw trouw mij spoedig redding 
dagen. 
Verhoor, o God, toon uw ontferming weer.  11 



Red mij uit ‘t slijk, doe mij niet ondergaan. 
Wil het geweld van al mijn haters stuiten, 
laat in de vloed mijn leven niet vergaan 
en niet de afgrond boven mij zich sluiten.  
 
Loof hemel, zee en aarde, loof de Heer, 
die Sion zal verlossen en bevrijden. 
Dan zal in Hem heel Juda zich verblijden, 
want Hij herbouwt zijn oude steden weer. 
Daar zal Gods volk weer wonen in zijn land, 
hun nageslacht zal dat ook eenmaal erven. 
Al wie Gods naam bemint, zal uit zijn hand 
een veilig huis voor altijd daar verwerven. 

 
Gebed 
 
Evangelielezing: Mattheus 26: 47-56  
47 En terwijl Hij nog sprak, zie, Judas één van 
de twaalf, kwam er aan en met hem een grote 
menigte, met zwaarden en stokken, gestuurd 

door de overpriesters en oudsten van het volk.  
48 Hij die Hem verraadde, had met hen een 
teken afgesproken en gezegd: Degene Die ik 
kussen zal, Die is het; grijp Hem. 
49 En hij ging meteen naar Jezus toe en zei: 
Gegroet, Rabbi! En hij kuste Hem.  
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50 Maar Jezus zei tegen hem: Vriend 
waarvoor bent u hier? Toen kwamen zij 
dichterbij, sloegen de handen aan Jezus en 
grepen Hem. 
51 En zie, één van hen die bij Jezus waren, 
stak zijn hand uit, trok zijn zwaard, trof de 
slaaf van de hogepriester en sloeg hem het 
oor af. 
52 Toen zei Jezus tegen hem: Doe uw zwaard 
terug op zijn plaats, want alleen die naar het 
zwaard grijpen, zullen door het zwaard 
omkomen. 
53 Of denkt u dat Ik Mijn vader nu niet kan 

bidden, en Hij zal Mij meer dan twaalf 
legioenen engelen ter beschikking stellen? 
54 Hoe zouden anders de Schriften vervuld 
worden, die zeggen dat het zo geschieden 
moet? 
55 Op dat moment sprak Jezus tot de 
menigte: Bent u er met zwaarden en stokken 

opuit gegaan als tegen een misdadiger om Mij 
te vangen? Dagelijks zat Ik bij u in de tempel 
om onderwijs te geven en u hebt Mij niet 
gegrepen. 
56 Maar dit alles is geschied, opdat de 
Schriften van de profeten vervuld zouden 
worden. Toen verlieten al de discipelen Hem 
en vluchtten.       13 



Korte overdenking  
Muzikaal moment: Meditatie over een 
lijdenslied, H. Otto 
 
Moment van stilte en inkeer 
 
Gedicht: HET LICHT 
Het licht, Gods witte licht, breekt zich in kleuren: 
Kleuren zijn daden van het licht dat breekt. 
Het leven breekt zich in het bont gebeuren, 
En mijn ziel breekt zich als ze woorden spreekt. 
  
Slechts die zich sterven laat, kan ’t leven beuren: 

O zie mijn bloed dat langs de spijkers leekt ! 
Mijn raam is open, open zijn mijn deuren – 
Hier is mijn hart, hier is mijn lichaam: breekt ! 
  
De grond is zacht van lente. Door de bomen 
Weeft zich een waas van groen, en mensen komen 
Wandelen langs de vijvers in het gras – 

  
Naakt aan een paal geslagen door de koorden, 
Ziel, die zichzelve brak in liefde en woorden: 
Dit zijn de daden waar ik mens voor was. 
  
            uit: Martinus Nijhoff, De wandelaar (1916) 
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Zingen: 
Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet, 
wil mij vergeven wat ik U misdeed; 
verwerp mij niet, die op uw vrijspraak wacht, 
maar troost mij met uw woord: het is volbracht. 
 
U wil ik danken, grote Levensvorst; 
Gij hebt gestild mijn honger en mijn  dorst. 
Uw kracht, uw leven daalde in  mij neer; 
in uw gemeenschap wil ik blijven, Heer. 
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Stil gebed en gezamenlijk bidden van Onze 
Vader  
Doven van de tweede kaars  
 
Koor: Ich weiss dass mein Erlöser lebt 
J.M. Bach 
Ik weet dat mijn Verlosser leeft, en Hij zal mij uit de 
aarde laten opstaan, 
En Hij zal mij weer met mijn huid bekleden, 
En in dit lichaam zal ik God zien. Hem zal ik 
weerzien, 
En mijn ogen zullen Hem zien, geen vreemde. 
Koraal 
Christus is mijn leven 
Sterven is mijn geluk 
Daar geef ik mij aan over 
Met vreugde ga ik heen. 
 

 
 

 
- We verlaten in stilte de kerk   - 
- Wil u deze liturgie na de viering 

achterlaten in de kerk? 
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    In stilte komen we binnen 
 
Woensdag 13 april 2022 

 
Lezen: Mattheus 26: 62 “De hogepriester stond op 
en vroeg Jezus: Waarom antwoordt u niet? U hoort 
toch wat deze getuigen zeggen..”. 
 
Muzikaal moment: Theme from Schindler’s 
List J. Williams 
 
Welkom 
 

Zingen:  
 
Geen vader sloeg met groter mededogen 
op teder kroost ooit zijn ontfermend' ogen, 
dan Isrels HEER' op ieder, die Hem vreest. 
Hij weet, wat van Zijn maaksel zij te wachten, 
hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten, 

en dat wij stof, van jongs af, zijn geweest. 
 
Gebed 
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Zingen:  
(allen) 
1. Licht voor de wereld,  geeft U zich gevangen 
in deze nacht van duistere belangen? 
Ik zoek U, Heer, en vraag U: maak mijn oren 
heel om te horen. 
(vrouwen) 
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. 
(mannen) 
3. Hemelse koning, door God uitgekozen, 

waarom staat U terecht als rechteloze? 
U hebt geen schuld, de waarheid is geschonden. 
U draagt mijn zonden. 
(allen) 
6. Zing met de psalm:  geen woord is er gebroken – 
de waarheid is gezien om te geloven. 
Daarom Heer Jezus, met de ooggetuigen 

wil ik mij buigen. 
 
Evangelielezing: Mattheus 26: 57 – 65  
57 Zij die Jezus gegrepen hadden, leidden Hem weg 
naar Kajafas, de hogepriester, waar de schrift-
geleerden en oudsten bijeengekomen waren.  
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58 Petrus volgde Hem op een afstand tot aan het 
paleis van de hogepriester, en toen hij naar binnen 
gegaan was, zat hij bij de dienaars om het einde te 
zien. 
59 De overpriesters en de oudsten uit heel de 
Raad zochten een valse getuigenverklaring tegen 
Jezus, zodat zij Hem zouden kunnen doden, maar 
zij vonden niets. 
60 En hoewel er veel valse getuigen gekomen 
waren, vonden zij niets. 
61 Maar tenslotte kwamen er twee valse getuigen, 
die zeiden: Deze heeft gezegd: Ik kan de tempel 
van God afbreken en hem in drie dagen 

opbouwen. 
62 En de hogepriester stond op en zei tegen Hem: 
Antwoordt U niets? Wat getuigen deze tegen U? 
63 Maar Jezus zweeg. En de hogepriester 
antwoordde Hem: Ik bezweer U bij de levende 
God, dat U ons zegt of U de Christus bent, de Zoon 
van God.  

64 Jezus zei tegen hem: U hebt het gezegd. Maar 
ik zeg u: Van nu aan zult u de Zoon des mensen 
zien zitten aan de rechterhand van de kracht van 
God en zien komen op de wolken van de hemel. 
65 Toen scheurde de hogepriester zijn kleren en 
zei: Hij heeft God gelasterd. Waarom hebben wij 
nog getuigen nodig? Zie, nu hebt u Zijn 
godslastering gehoord.         19 



    Korte overdenking 
 
Koor: Ecce quomodo moritur justus (Jacob 
Handl) 
Zie hoe de rechtvaardige sterft, 
en niemand neemt het ter harte. 
De rechtvaardigen worden weggerukt, 
en niemand slaat er acht op. 
Vanwege de boosheid wordt de rechtvaardige 
weggerukt. 
En in vrede zal zijn nagedachtenis zijn. 
In vrede is zijn rustplaats, en in Sion is zijn verblijf. 
En in vrede zal zijn nagedachtenis zijn. 

 
(naar Jesaja 57: 1-2)  
 
Moment van stilte en inkeer 
 
Zingen:  
Ik wil mij gaan vertroosten 

in 't lijden van mijn Heer, 
die zelf bedroefd ten dode 
terneer boog keer op keer 
en zocht in Zijn ellende 
naar troost om voort te gaan, 
tot Hem wil ik mij wenden – 
o Jesu, zie mij aan. 
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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 hoonden – 
o Jesu, zie mij aan. 
 
Mijn Heer die om mijn zonden 
in doem en duisternis 
ontluisterd en geschonden 
aan 't kruis gehangen is, 

al ben ik U onwaardig, 
mijn toevlucht is Uw naam, 
mijn redder, mijn genade – 
o Jesu, zie mij aan. 
 
Stil gebed/Luthers avondgebed  
Doven van de derde kaars 
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Koor en gemeente(staan): Als alles duister is 
- Taizé 
(eerste keer koor, 2e keer gemeente en koor, vanaf 
de 3e keer verlaten we zingend de kerk. Als iedereen 
de kerk verlaten heeft, stopt het lied) 
 
 
Als alles duister is, 
ontsteek dan een lichtend vuur 
dat nooit meer dooft, 
een vuur dat nooit meer dooft 

 
- We verlaten zingend de kerk    - 

 
Het liturgieboekje mag u mee naar huis nemen 
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Medewerkenden: 
 
Orgel  Ieta Verhoeff 
Piano  Janine den Toom 
Viool  Annerieke Kraaijeveld 
 
Koor:   
Sopraan  Alida Blokland 

Jeanet van Schoonhoven 
Alt  Aja Houtman 

Uzonka Sólyom 
Tenor  Dirk van Wingerden 

Frans de Bruin 
Bas Johan van der Giessen 

Guido de Hek 
Maurits de Hek 

 
Gesproken woord:  

Leen Klop 
Kees Pille 
Janka van Dijke 
Hanny Schouten 

 
Bloemstuk gemaakt door Marcel Hofman 

23 


