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verbond en verraad 

meditatieviering 

 
Witte Donderdag 

 

 
Openingszang -  De Eeuwige, alomtegenwoordige, ongeziene, Dichtbije 

 

De Eeuwige, Alomtegenwoordige, Ongeziene, Dichtbije, 

Hem zij onze lof en dank. 

De Eeuwige, Alomtegenwoordige, Ongeziene, Dichtbije.  

Haar zij onze dank. 

 

Groet 

 

Stilte 

 

Gebed 
 
 
Lied - God, bewaar mij als ik mijn toevlucht bij U zoek – (Psalm 16 I)  
  
God, bewaar mij als ik mijn toevlucht bij U zoek  
“Die ik mijn Heer noem staat mij voor ogen, 
 Ik wankel niet, zijn hand houdt mij vast.”  
 
Ik zeg tot de Heer: Gij zijt mijn Heer,  
Gij gaat mij te boven, ik kan er niet bij,  
maar kies voor degenen die hier op aarde zijn zoals Gij.  
“Die ik mijn Heer noem staat mij voor ogen, 
 Ik wankel niet, zijn hand houdt mij vast.”  
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Niets wil ik weten van hen die betalen,  
met bloed en offer aan hun idool.  
U zal ik erven, U mag ik drinken,  
Gij zijt mijn lot, vruchtbare grond.  
God, bewaar mij als ik mijn toevlucht bij U zoek  
“Die ik mijn Heer noem staat mij voor ogen, 
 Ik wankel niet, zijn hand houdt mij vast.”  
 
U zal ik loven, Gij die mij raad schaft,  
stem in mijn binnenste, licht in mijn nacht. 
Ik kom tot mijzelf en zonder angst leg ik mij neer:  
Gij laat niet toe dat ik val in het niets.  
“Die ik mijn Heer noem staat mij voor ogen,  
Ik wankel niet, zijn hand houdt mij vast.”  
 
Gij zult mij leren te overleven. Onder uw ogen leef ik op.  
Koesteren zult Gij mij in uw hand.  
God, bewaar mij als ik mijn toevlucht bij U zoek  
“Die ik mijn Heer noem staat mij voor ogen, 
 Ik wankel niet, zijn hand houdt mij vast.” 
 

Evangelie  – Marcus 14, 12 – 26 
 
Stilte  –  piano meditatief 
 
Meditatie  
 
- Vincent van Gogh, Caféterras bij nacht, 1888 
- Margaret Ackland, Last Supper, 1993 
- Vjatsjeslav Michailov, Het laatste avondmaal, 1984 
- Verbeelding 40-dagentijd 2021 
 
 
Stilte 
 
Lied  -  Gij die niemand naar de ogen ziet  (1026) 
 
Gij die niemand naar de ogen ziet, 
die door geen geld, geen offers om te kopen zijt, 
en die u door geen lied misleiden laat, 
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maar die ons ziet zoals wij zijn 
die ons gebiedt en smeekt van u te zijn, uw beeltenis, uw zoon, 
uw rechterhand die doet wat moet gedaan, 
die ons gebiedt en smeekt de vreemdeling te geven brood en kleding 
die hoopt dat wij met onverhuld gelaat Uw licht weerkaatsen, 
die ons tot een spiegel slijpt waarin uw toekomst zichtbaar wordt 
gij die ons hebt gezocht toen wij niet naar u zochten, 
die nog dagelijks uw afkeer overwint, 
uw woede temt, uw trots aflegt, uw hart tot mededogen buigt, 
u omkeert naar ons toe. 
Gij die ons met uw ogen vangt, 
Gij die ons vraagt: wie ben je? Wil je ? 
 
GEBEDEN 
 
Voorbede met acclamatie 

 

Ubi caritas et amor. Deus ibi est 

 

Onze Vader 

 

Onze Vader,  

die in de hemel zijt  

uw Naam worde geheiligd  

uw koninkrijk kome  

uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel  

geef ons heden ons dagelijks brood  

en vergeef ons onze schulden  

zoals ook wij onze schuldenaars vergeven  

en leid ons niet in verzoeking  

maar verlos ons van de boze  

want van U is het koninkrijk  

en de kracht en de heerlijkheid 

in eeuwigheid. Amen. 

 

Lied -  Luthers avondgebed (1018) 
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Heer, blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen. 
Blijf bij ons en bij Uw ganse kerk aan de avond van de dag, 
aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld. 
Blijf bij ons met Uw genade en goedheid, 
met Uw troost en zegen, 
met Uw woord en sacrament. 
Blijf bij ons wanneer over ons komt 
de nacht van beproeving en van angst, 
de nacht van twijfel en aanvechting, 
de nacht van de strenge, bittere dood. 
Blijf bij ons in leven en in sterven, 
in tijd en eeuwigheid. 
 

Slottekst – Marcus, 14, 26 – 34 

 

In stilte gaan we de nacht van waken en bidden in 
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Overlevering 
en kruisdood 

 
Meditatieviering op Goede Vrijdag, 2 april 2021 

St. Paulusgemeenschap en Eshofgemeente 
 

 
 
 
vg Bij U, levende God, schuilen wij 
 in het onbarmhartig licht van deze dag. 
 Hoor ons, God en blijf ons niet ver. 
allen Hoor ons, en kom ons te hulp! 
 
vg U bent een wal tegen nacht en ontij, 
 Gij, de grond van ons vertrouwen. 
 In uw handen, God, bevelen wij ons leven. 
allen Beschut ons met de schaduw van uw vleugels. 
 
vg Hier gedenken wij Jezus Messias, 
 in zijn lijden, zijn dood. 
 In de dagen van zijn leven 
 droeg hij onze zwakheden 
 en zag onze leegte onder ogen. 
 Hier zien wij op naar het kruis. 
 Laat dit uur voor ons zijn 
 als een waken en bidden met hem. 
allen In uw handen, God, bevelen wij ons leven. Amen. 
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Lied -  ‘Zijn alsof niet’ (t. Huub Oosterhuis, m. Straatsburg 1545;  
Gezangen voor Liturgie 571) 
 
Zijn alsof niet: hart blind geboren, 
oor dat geen woord verstaat, 
hand die niet doet, mond dicht gevroren, 
ik  dat niet opengaat. 
De dood gezocht. De nacht verwensen 
waarin wij zijn ontwaakt: 
 
Meditatie 
 
Lied - ‘Zijn alsof niet’ vers 2 
 

2. Zijn alsof toch, op hoop van zegen: 
een hand die handen groet. 
Alsof een mens mag overleven, 
wel sterft maar niet voorgoed. 
Ooit even waar te zijn, ontkomen 
aan klacht en troost en schijn: 
ontwaken, licht geraakt genomen, 
gekend zoals wij zijn. 

 
 
Lijdensverhaal: Markus 14,32 – 15,47 
 
Marcus 14,32-38 
 
Lied  -  ‘Bleibet hier und wachet mit mir’ (t. Mc 14,38; m. Jacques Berthier;  
Zangen van zoeken en zien 718) 
 
Bleibet hier und wachet mit mir. 
Wachet und betet, 
wachet und betet. 
 
Marcus 14,39-52 
 
Orgelkoraal 
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Marcus 14,53-64 
 

 
Lied - Psalm 119, 46 
 
Gerechtigheid en recht heb ik gedaan, 
geef mij niet over aan wie mij verdrukken. 
Zij klagen mij op valse gronden aan, 
buigen het recht om mij te laten bukken. 
Wees Gij mijn borg en doe mijn recht bestaan, 
spreek Gij uw woord en breek hun trots aan stukken. 
 
Marcus 14,65-72 
 
Orgelkoraal 
 
Marcus 15,1-14 
 
Lied - ‘Licht voor de wereld’ 
(t. Ria Borkent, m. J. Crüger; lied 587) 
 

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. 

 
Marcus 15,15-19 
 
Lied - ‘O hoofd vol bloed en wonden’ 
(t. P. Gerhardt (bew.),  m. H.L. Hassler; Gezangen voor liturgie 511/lied 576b)  
 

1.O hoofd vol bloed en wonden, 
bedekt met smaad en hoon, 
o hoofd zo wreed geschonden, 
uw kroon een doornenkroon, 
o hoofd eens schoon en heerlijk 
en stralend als de dag, 
hoe lijdt Gij nu zo deerlijk! 
Ik groet U vol ontzag. 
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Marcus 15,20-35 
 
Psalmgebed van Goede Vrijdag  -  Psalm 22  
(vert. Huub Oosterhuis, m. Bernhard Huijbers;  
Gezangen voor Liturgie 22-I/lied 22a) 
 
God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten. 
 
Mijn God, roep ik overdag, en Gij zwijgt, 
ik roep het ’s nachts, en Gij laat mij maar roepen.      
 
Onze vaderen hadden vertrouwen in U, 
vertrouwen, en Gij zijt hun redding geweest.     
 
Zij riepen om U en Gij waart hun uitkomst 
en nooit hebt Gij dat vertrouwen beschaamd.     
 
Ik ben geen mens meer, ik ben een worm 
gehoond door de mensen, veracht door de buurt.     
 
Ik ben bespottelijk in aller ogen, 
iedereen lacht me hoofdschuddend uit:     
 
“hij zocht het bij God, laat die hem dan redden, 
laat God hem bevrijden, die houdt toch van hem.”      
 
Marcus 15,36-39 
 
… stilte … 
 
Marcus 15,40-47 
 
Lied -  ‘Laten wij dan nu begraven’   
(t. Marijke de Bruijne, m. Peter Rippen; uit: ‘Als de graankorrel sterft’)  
 
1.Laten wij dan nu begraven 
wie zijn taak hier heeft gedaan, 
toevertrouwen aan de aarde, 
met zijn  woorden verdergaan. 
Stof uit stof en as uit as. 
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2.Laten wij dan nu de tranen 
van verdriet en van gemis, 
laten vallen op de aarde 
die ons wieg en woning is. 
Stof uit stof en as uit as. 
 
3.Laten wij dan nu verzorgen 
Wat er bleef van deze mens, 
Wetend dat zijn geest verborgen 
Bij de Bron van alles is. 
Stof uit stof en as uit as. 
 
 
… stilte … 
 
Slotgebed 
 
... gebedsstilte ... 
 
vg In uw handen, eeuwige God, 
 bevelen wij ons leven. 
allen In uw handen, eeuwige God, 
 bevelen wij ons leven. 
 
allen Onze Vader, die in de hemel zijt 
 uw Naam worde geheiligd 
 uw koninkrijk kome 
 uw wil geschiede 
 op aarde zoals in de hemel 
 geef ons heden ons dagelijks brood 
 en vergeef ons onze schulden 
 zoals ook wij onze schuldenaars vergeven 
 en leid ons niet in verzoeking 
 maar verlos ons van de boze 
 want van U is het koninkrijk 
 en de kracht en de heerlijkheid 
 in eeuwigheid. Amen. 
 
In stilte verlaten wij de kerkzaal. 
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afdaling en opstanding 
Paaswake 

 

 
Licht van Pasen 
 
Lied -  Licht dat terugkomt  
(t. Marijke de Bruijne, m. Anneke Plieger-van der Heide;  
uit: ‘Als de graankorrel sterft…’) 
 
Licht dat terugkomt.  
Hoop die niet sterven wil. 
Vrede die bij ons blijft. 
 
Paaskaars wordt binnengebracht. Ieder ontvangt licht van Pasen. 
 Ook thuis wordt u uitgenodigd een kaars te ontsteken. 
 
Lied - Licht! Licht! 
(t. Marijke de Bruijne, m. Chris van Bruggen; uit: ‘Als de graankorrel sterft…’)  
 
Licht! Licht! Alles wordt licht! 
Niets dan licht! Overal licht! 
Alles is licht geworden! 
 
Dialoog naar Joods Pesach: 
 
stem Waarom is deze avond zo anders dan alle andere avonden? 
vg Omdat we vieren 
 hoe Gods licht over ons is komen schijnen. 
stem Maar alles is toch donker in de wereld? 
vg Juist daarom vieren we deze nacht 
 de komst van Gods licht. 
stem Hoe kunnen we nou vieren wat niet waar is? 
vg Door de oude verhalen te horen  
 die ons vertellen hoe wat niet waar is  
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 toch waar wordt. 
 Deze nacht moeten de verhalen klinken  
 over wat God aan mensen deed. 

Zodat wij de weg kunnen gaan  
van zijn volk en het spoor volgen  
van zijn Zoon, 
om leven en vrijheid te vinden. 

 
 

De heilige Schrift 
 
Schriftlezing - Genesis 2,4b-9     
 
Lied -  Mens is van warme aarde 
 
Een hand vol aarde, morgendauw, 
adem daarin geblazen, 
de warmte overdekt de kou: 
mens is van warme aarde. 
 
Voeten die lange wegen gaan, 
handen die water dragen, 
oren die horen, ogen zien, 
lippen die antwoord vragen. 
 
Vol is de aarde, vol de tijd 
mens is tot mens gekomen, 
is man en vrouw, is vruchtbaarheid 
mag van de toekomst dromen. 
 
Wat mens aan mens aaneen verbond 
vuur aarde lucht en water 
en dit geheim is levensgrond: 
mens is van warme aarde. 
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Schriftlezing -  Exodus 14, 15-31 
 
Lied -  Nachtblauw de hemel     
(t. Marijke de Bruijne; uit: ‘Als de graankorrel sterft…’) 
 
Nachtblauw de hemel, donker de aarde. 
Geen enkel geluid. 
Niets te horen. Niets beweegt. 
Als in doodsslaap wachten wij 
Op wat komt. 
 
Evangelielezing - Marcus 16,1-8     
 
Pianospel  
 
Overweging 
 
Stilte 
 
Water wordt gegoten in doopschaal 
 
Belijdenis en doopgedachtenis 
 
vg Ik geloof door alle twijfel heen, 

dat U de Schepper bent van alle leven. 
 
allen Ik geloof door alle twijfel heen, 
 dat U zoveel liefde hebt voor de mens, 

dat U met geen dood genoegen neemt. 
 
vg Ik geloof door alle twijfel heen, 

dat U de mens opnieuw geboren laat worden 
door uw levensadem en geestkracht. 

 
allen Ik geloof met alle hoop die in mij is, 

dat U ons geschonken hebt aan elkaar: 
om elkaar te behoeden, te beschermen 
en tot vrede te brengen. 

 
vg Ik geloof met alle hoop die in mij is, 

dat U door mensen 
 heel menselijk tot ons wilt komen. 
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Dat U ons telkens weer doet herboren worden 
en de hoop in ons doet groeien, 
dat de dag komt van vrede, 
waarop er geen dood meer zal zijn, 
geen oorlog noch geweld. 

 
allen Ik geloof met alle twijfel 
 en met alle hoop die in mij is: 

versterk mijn geloof, Eeuwige, 
 Licht in de nacht. Amen. 
 
vg Gemeente van Jezus Christus, 
 met welke naam bent u geroepen 
 tot verbondenheid met de Eeuwige? 
 
Ieder zegt voor zichzelf of hardop zijn/haar doopnamen. 
 
vg De genade van onze Heer Jezus Christus, 
 de liefde van God 
 en de gemeenschap van de heilige Geest 
 zij met ons allen. 
 
allen Amen. 
 
Lied - De vloed van voor de tijd 
(t. Huub Oosterhuis, m. Rinus den Arend; Verzameld liedboek 288)  
  
1.De vloed van vóór de tijd, van vóór Gij hebt gesproken.  
De nacht van vóór het licht. De dood van vóór uw naam. 
 
2. Wat wilt Gij dat ik ben, een wrakhout op de golven? 
Wie weet ik dat Gij zijt? De ark van mijn behoud. 
 
3. Van vóór de vloed zijt Gij. Nog eer ik werd geboren,  
had Gij mijn koers gezet door deze diepten heen. 
 
4. En na de vloed komt Gij. Uw boog staat in de wolken,  
uw uitgestrekte arm, uw hand die ons bevrijdt.  
 
5. En ooit zal hoog en droog op gouden fundamenten  
uw stad voor eeuwig staan. En de dood zal niet meer zijn. 
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Voorbede met acclamatie Ubi caritas 
 
Ubi caritas et amor. Deus ibi est. 
 

Onze Vader 

Onze Vader, die in de hemel zijt  

uw Naam worde geheiligd  

uw koninkrijk kome  

uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel  

geef ons heden ons dagelijks brood  

en vergeef ons onze schulden  

zoals ook wij onze schuldenaars vergeven  

en leid ons niet in verzoeking  

maar verlos ons van de boze  

want van U is het koninkrijk  

en de kracht en de heerlijkheid 

in eeuwigheid. Amen. 

 
Paaslied - Gij zijt voorbijgegaan (10) 
(t. Huub Oosterhuis, m. Jean Tabourot) 
 
Gij zijt voorbijgegaan, 
een steekvlam in de nacht. 
De vonken van uw naam 
zijn ogen in ons hart. 
In flarden hangt uw woord 
om onze wereld heen, 
wij leven in U voort, 
wij zijn met U bekleed. 
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Gij zijt voorbijgegaan, 
een voetspoor in de zee. 
Gij zijt te ver gegaan, 
gij zijt een mens te veel. 
Gij zijt voorgoed, gij zijt 
verborgen in uw God. 
Geen stilte spreekt u uit, 
ondenkbaar is uw dood. 
 
Gij zijt voorbijgegaan, 
een vreemd bekend gezicht, 
een stuk van ons bestaan, 
een vriend, een spoor van licht. 
Uw licht is in mijn bloed, 
mijn lichaam is uw dag, 
Ik hoop u tegemoet 
zolang ik leven mag. 
 
Zegenwens 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


