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Schriftlezing: Genesis 1 en 3, Mattheus 16 en 26,  
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Mededelingen 
 

Stil gebed, Votum, Groet 
 

Psalm 65: 1 De stilte zingt U toe, o Here 
 

De stilte zingt U toe, o Here, 
in uw verheven oord. 
Wij zullen ons naar Sion keren 
waar Gij ons bidden hoort. 
Daar zal men, Heer, tot u zich wenden, 
tot U komt al wat leeft, 
tot U, o redder uit ellende, 
die alle schuld vergeeft. 
 

Gebed 
 

Indeling 
 

Genesis 1: 1-4a  
 

1 In het begin schiep God de hemel en de aarde. 2 De aarde was nog woest en doods, en 
duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water. 3 God zei: 'Er 
moet licht komen,' en er was licht. 4 God zag dat het licht goed was,  
 

1e Kaars 
 

Nieuwe Liedboek 162: 1, 3, 5, 6 In het begin lag de aarde verloren  
 

1. In het begin lag de aarde verloren, 
in het begin in de duisternis; 
God sprak zijn woord en het licht werd geboren, 
't licht dat vandaag onze dag nog is. 
 
3. In het begin is de aarde gekomen, 
in het begin uit de diepte der zee. 
In het begin kwam het gras en de bomen, 



 

bloeiden de bloemen en graasde het vee. 
 
5. In het begin kwamen vogels gevlogen, 
in het begin werd hun lied al gehoord. 
Vissen in 't water, wat leeft op het droge: 
God schiep de dieren, elk naar hun soort. 
 
6. In het begin riep God mensen tot leven, 
in het begin was het woord in hun mond. 
Wat was het goed om op aarde te leven, 
wat was God blij dat de wereld bestond. 
 

Toelichting 
 

Waarom is deze nacht anders dan andere nachten 
 

Genesis 3: 1-6  
 

1 Van alle in het wild levende dieren die God, de HEER, gemaakt had, was de slang het 
sluwst. Dit dier vroeg aan de vrouw: 'Is het waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen 
enkele boom in de tuin mogen eten?' 2 'We mogen de vruchten van alle bomen eten,' 
antwoordde de vrouw, 3 'behalve die van de boom in het midden van de tuin. God heeft 
ons verboden van de vruchten van die boom te eten of ze zelfs maar aan te raken; doen we 
dat toch, dan zullen we sterven.' 4 'Jullie zullen helemaal niet sterven,' zei de slang. 
5 'Integendeel, God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet, dat jullie 
dan als goden zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad.' 6 De vrouw keek 
naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit, ze waren een lust voor het oog, en ze 
vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten 
en at ervan. Ze gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en ook hij at ervan. 
 

1e kaars uitblazen 
 

Psalm 130: 1 Uit diepten van ellende roep ik tot U, o Heer 
 

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, red! 
 

In het begin ging het mis, maar…. 



 

Waarom is deze vrijdag-nacht anders dan andere nachten? 
 

Mattheüs 16: 21-23  
 

21 Vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest 
gaan en veel zou moeten lijden door toedoen van de oudsten, de hogepriesters en de 
schriftgeleerden, en dat hij gedood zou worden, maar op de derde dag uit de dood zou 
worden opgewekt. 22 Petrus nam hem ter zijde en begon hem fel terecht te wijzen: 'God 
verhoede het, Heer! Dat zal u zeker niet gebeuren!' 23 Maar Jezus keerde hem de rug toe 
met de woorden: 'Ga terug, achter mij, Satan! Je zou me nog van de goede weg afbrengen. 
Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen.' 
 

2e kaars uitblazen 
 

Mattheüs 16: 24-25  
 

24 Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: 'Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf 
verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen. 25 Want ieder die zijn leven wil 
behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. 
 

Opwekking 136: 2 Abba, Vader, laat mij zijn 
 

Abba, Vader, laat mij zijn 
slechts van U alleen. 
Dat mijn wil voor eeuwig zij 
d'uwe en anders geen. 
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. 
Laat mij nimmer gaan. 
Abba, Vader, laat mij zijn 
slechts van U alleen. 
 

Mattheüs 26: 17-19  
 

17 Op de eerste dag van het feest van het Ongedesemde brood kwamen de leerlingen naar 
Jezus toe en vroegen: 'Waar wilt u dat wij voorbereidingen treffen zodat u het pesachmaal 
kunt eten?' 18 Hij zei: 'Ga naar de stad en zeg tegen de persoon die jullie bekend is: "De 
meester zegt: 'Mijn tijd is nabij, bij jou wil ik met mijn leerlingen het pesachmaal 
gebruiken.'"' 19 De leerlingen deden wat Jezus hun had opgedragen en bereidden het 
pesachmaal.  
 

Diakenen brengen de tafel in gereed 
 

Lucas 22: 14-15  
 

14 Toen het zover was, ging hij samen met de apostelen aanliggen voor de maaltijd. 15 Hij 
zei tegen hen: 'Ik heb er hevig naar verlangd dit pesachmaal met jullie te eten voor de tijd 
van mijn lijden aanbreekt. 



 

 

Hemelhoog 181: 1 Hij kwam bij ons, heel gewoon 
 

Hij kwam bij ons, heel gewoon, 
de Zoon van God als mensenzoon. 
Hij diende ons als een knecht 
en heeft zijn leven afgelegd. 
 
Zie onze God, de Koning-knecht, 
Hij heeft zijn leven afgelegd. 
Zijn voorbeeld roept 
om te dienen iedere dag, 
gedragen door zijn liefd' en kracht. 
 

Lucas 22: 17-20  
 

17 Hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en zei: 'Neem deze beker en geef hem aan 
elkaar door. 18 Want ik zeg jullie: vanaf nu zal ik niet meer drinken van de vrucht van de 
wijnstok tot het koninkrijk van God gekomen is.' 19 En hij nam een brood, sprak het 
dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei: 'Dit is mijn lichaam dat voor jullie 
gegeven wordt. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.' 20 Zo nam hij na de 
maaltijd ook de beker, en zei: 'Deze beker, die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe 
verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. 
 

Gebed 
 

Viering Heilig Avondmaal 
 

Mattheüs 26: 20-23  
 

20 Toen de avond was gevallen, lag hij samen met de twaalf aan voor de maaltijd. 21 Onder 
het eten zei hij tegen hen: 'Ik verzeker jullie: een van jullie zal mij uitleveren.' 22 Dit 
bedroefde hen zeer, en de een na de ander vroegen ze hem: 'Ik toch niet, Heer?' 23 Hij 
antwoordde: 'Hij die samen met mij zijn brood in de kom doopte, die zal mij uitleveren. 
 

3e kaars uitblazen 
 

Gezang 178: 4, 5 Om het brood, Heer, dat Gij breekt 
 

4. Om het brood, Heer, dat Gij breekt, 
om de beker die Gij reikt, 
om de woorden die Gij spreekt, 
Kyrie eleison. 
 
5. Here, om uw bloedig zweet, 
als Ge alleen de wijnpers treedt, 



 

om de kelk vol bitter leed, 
Kyrie eleison. 
 

Mattheüs 26: 30-34  
 

30 Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg. 31 Onderweg zei 
Jezus tegen hen: 'Jullie zullen mij deze nacht allemaal afvallen, want er staat geschreven: "Ik 
zal de herder doden, en de schapen van zijn kudde zullen uiteengedreven worden." 
32 Maar nadat ik uit de dood ben opgewekt, zal ik jullie voorgaan naar Galilea.' 33 Petrus 
zei daarop tegen hem: 'Misschien zal iedereen u afvallen, ik nooit!' 34 Jezus antwoordde 
hem: 'Ik verzeker je: deze nacht zul je, nog voor de haan gekraaid heeft, mij driemaal 
verloochenen.' 
 

4e kaars uitblazen 
 

Mattheüs 26: 36-41  
 

36 Vervolgens ging Jezus met zijn leerlingen naar een olijfgaard die Getsemane genoemd 
werd. Hij zei: 'Blijven jullie hier zitten, ik ga daar bidden.' 37 Hij nam Petrus en de twee 
zonen van Zebedeüs met zich mee. Toen hij zich bedroefd en angstig voelde worden,  
38 zei hij tegen hen: 'Ik voel me dodelijk bedroefd; blijf hier met mij waken.' 39 Hij liep nog 
een stukje verder, knielde toen en bad diep voorovergebogen: 'Vader, als het mogelijk is, 
laat deze beker dan aan mij voorbijgaan! Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar 
zoals u het wilt.' 40 Hij liep terug naar de leerlingen en zag dat ze lagen te slapen. Hij zei 
tegen Petrus: 'Konden jullie niet eens één uur met mij waken? 41 Blijf wakker en bid dat 
jullie niet in beproeving komen; de geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak.' 
 

5e kaars uitblazen 
 

Hemelhoog 196: 1 Omdat U zoveel van mij hield (luisterlied)  
 

(solo)  Heer, als ik denk aan wat U voor mij deed, 
   dan kan ik U alleen maar danken. 
   En als ik denk aan de strijd die U streed, 
   dan kan ik U alleen maar danken. 
 
Angst en verdriet in Gethsémané; 
door uw eigen vrienden verlaten 
en verraden door een kus, 
geschopt en geslagen, 
omdat U zoveel van mij hield. 
 
(Meezingen)  Heer, als ik denk aan wat U voor mij deed, 
   dan kan ik U alleen maar danken. 
   En als ik denk aan de strijd die U streed, 



 

   dan kan ik U alleen maar danken. 
 

Meditatie 
 

Gezang 184: 1, 3, 5, 6 Met de boom des levens 
 

1. Met de boom des levens 
wegend op zijn rug 
droeg de Here Jezus 
Gode goede vrucht. 
Kyrie eleison, 
wees met ons begaan, 
doe ons weer verrijzen 
uit de dood vandaan. 
 
3. Want de aarde vraagt ons 
om het zaad des doods, 
maar de hemel draagt ons 
op de adem Gods. 
Kyrie eleison, 
wees met ons begaan, 
doe ons weer verrijzen 
uit de dood vandaan. 
 
5. Want de aarde jaagt ons 
naar de diepte toe, 
maar de hemel draagt ons, 
liefde wordt niet moe. 
Kyrie eleison, 
wees met ons begaan, 
doe ons weer verrijzen 
uit de dood vandaan. 
 
6. Met de boom des levens 
doodzwaar op zijn rug 
droeg de Here Jezus 
Gode goede vrucht. 
Kyrie eleison, 
wees met ons begaan, 
doe ons weer verrijzen 
uit de dood vandaan. 



 

 

Marcus 15: 6-14 
 

6 Pilatus had de gewoonte om op elk pesachfeest één gevangene vrij te laten op verzoek 
van het volk. 7 Op dat moment zat er een zekere Barabbas gevangen, samen met de andere 
opstandelingen die tijdens het oproer hadden gemoord.  8 Een grote groep mensen trok 
naar Pilatus en begon hem te vragen om ook nu te doen wat zijn gewoonte was. 9 Pilatus 
vroeg hun: 'Wilt u dat ik de koning van de Joden vrijlaat?' 10 Want hij begreep wel dat de 
hogepriesters hem uit afgunst hadden uitgeleverd. 11 Maar de hogepriesters hitsten de 
menigte op om te zeggen dat hij Barabbas moest vrijlaten. 12 Toen zei Pilatus tegen hen: 
'Wat wilt u dan dat ik doe met die man die u de koning van de Joden noemt?' 13 En ze 
begonnen weer te schreeuwen. 'Kruisig hem!' riepen ze. 14 Pilatus vroeg: 'Wat heeft hij dan 
misdaan?' Maar ze schreeuwden nog harder: 'Kruisig hem!'  
 

Hemelhoog 202 Uw genade is mij genoeg 
 

Zie, hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem, 
met een kruis op zijn rug 
en een doornenkroon. 
Hoor, de menigte schreeuwt en roept: 
'Kruisig Hem!' 
Zo gaf God zijn eigen Zoon. 
 
Zie het Lam aan het kruis daar op Golgotha, 
als de Koning der Joden wordt Hij veracht. 
Zie de liefde voor ons in zijn ogen staan 
als Hij roept: 'Het is volbracht'. 
 
Ja, ik dank U voor uw genade, 
o Heer, dat U het kruis voor mij droeg. 
U bewijst uw genade aan mij telkens weer. 
Uw genade is mij genoeg. 
Uw genade is mij genoeg. 
 

Marcus 15: 21-32a 
 

21 Ze dwongen een voorbijganger die net de stad binnenkwam, Simon van Cyrene, de vader 
van Alexander en Rufus, om het kruis te dragen. 22 Ze brachten hem naar Golgota, wat in 
onze taal 'schedelplaats' betekent. 23 Ze wilden hem met mirre vermengde wijn geven, 
maar hij nam die niet aan. 24 Ze kruisigden hem en verdeelden zijn kleren onder elkaar; ze 
dobbelden erom wie wat zou krijgen. 25 Het was in het derde uur na zonsopgang toen ze 
hem kruisigden. 26 Het opschrift met de aanklacht tegen hem luidde: 'De koning van de 
Joden'. 27 Samen met hem kruisigden ze twee misdadigers, de een rechts van hem, de 
ander links. 29 De voorbijgangers keken hoofdschuddend toe en dreven de spot met hem: 
'Ach, kijk nu toch eens! Jij die de tempel afbreekt en in drie dagen weer opbouwt, 30 red 



 

jezelf toch door van het kruis af te komen.' 31 Ook de hogepriesters en de schriftgeleerden 
maakten onder elkaar zulke spottende opmerkingen: 'Anderen heeft hij gered, maar 
zichzelf redden kan hij niet; 32 laat die messias, die koning van Israël, nu van het kruis 
afkomen. Als we dat zien, zullen we geloven!' 
 

6e kaars uitblazen 
 

Hemelhoog 209: 1 Zie hoe Jezus lijdt voor mij 
 

Zie hoe Jezus lijdt voor mij, 
aan het kruis de dood nabij. 
Die voor mij het oordeel draagt, 
Hij die tot zonde wordt gemaakt. 
Wat een offer - Hij voor mij!’ 
Wie wil worden zoals Hij? 
Zoveel pijn, ongerechtigheid 
is op Hem die voor mij strijdt. 
 

Marcus 15: 33-37 
 

33 Op het middaguur viel er een duisternis over het hele land, die drie uur aanhield. 34 Aan 
het einde daarvan, in het negende uur, riep Jezus met luide stem: ' Eloï, Eloï, lema 
sabachtani?', wat in onze taal betekent: 'Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?' 
35 Toen de omstanders dat hoorden, zeiden enkelen van hen: 'Hoor, hij roept Elia!' 
36 Iemand ging snel een spons halen, doordrenkte die met zure wijn, stak de spons op een 
stok en probeerde hem te laten drinken, terwijl hij zei: 'Laten we eens kijken of Elia komt 
om hem eraf te halen.' 37 Maar Jezus slaakte een luide kreet en blies de laatste adem uit.  
 

7e kaars wordt uitgeblazen 
We zijn een moment stil  
 

Gezang 189: 2, 3 Mijn Verlosser hangt aan ‘t kruis 
 

2. Mijn Verlosser hangt aan 't kruis, 
en Hij hangt er mijnentwegen, 
mij ten zegen. 
Van de vloek maakt Hij mij vrij, 
en zijn sterven zaligt mij. 
 
3. Mijn Verlosser hangt aan 't kruis. 
Zou ik dan in droeve dagen 
troostloos klagen? 
Als ik naar zijn kruis mij richt, 
valt mijn eigen last mij licht. 
 



 

Dankgebed 
 

Waarom is deze nacht anders dan andere nachten? 
 

Marcus 15: 38-39 
 

38 En het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot onder in tweeën. 39 Toen de 
centurio, die recht tegenover hem stond, hem zo zijn laatste adem zag uitblazen, zei hij: 
'Werkelijk, deze mens was Gods Zoon.' 
 

Zegen 
 

Komende dienst: 
12 April 2020, Eerst Paasdag viering, 10.00 uur: Ds. M.J. Zandbergen 
 
Zie ook de kalender op www.hervormdaalsmeer.nl/Kerkdiesten/eerste-paasdag/  
Wilt u napraten of meer informatie over Oosterkerk, dan kunt u contact opnemen met ds. 
Menno Zandbergen (06-12889809) of Simon Dijkstra 

 

http://www.hervormdaalsmeer.nl/Kerkdiesten/eerste-paasdag/

