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Maandag 15 april 2019 

Stilte 

Ontsteken van het licht 

Liedboek 598 

Als alles duister is, 

ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, 

vuur dat nooit meer dooft. 

Als alles duister is, 

ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, 

vuur dat nooit meer dooft.  

Welkom 

Psalm 84, 1.5.6 

 

Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, 

het huis waar Gij uw naam en eer 

hebt laten wonen bij de mensen. 

Hoe brand ik van verlangen om 

te komen in uw heiligdom. 

Wat zou mijn hart nog liever wensen 

dan dat het juichend U ontmoet 

die leven zijt en leven doet. 

 

O Here, ons schild van omhoog, 

zie neder met een gunstig oog 

op uw gezalfde in uw tempel. 

Eén dag in uw paleis is meer 

dan duizend elders. Ik verkeer 

veel liever nederig aan uw drempel 
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dan dat ik aanzit, hooggeacht 

waar men de Here God veracht. 

 

Want God onze Heer die ons mild 

bestraalt als zon, beschermt als schild, 

zal in genade ons verhogen. 

Zijn hand onthoudt het goede niet 

aan wie oprecht Hem hulde biedt 

en eerlijk wandelt voor zijn ogen. 

Heer, die het al in handen houdt, 

welzalig die op U vertrouwt. 

 

Lezing : Lucas 19, 41-48 

Stilte 

Liedboek 536, 1.4 

Alles wat over ons geschreven is 

gaat Gij volbrengen in de veertig dagen, 

de tien geboden en de veertig slagen, 

dit hele leven dat geen leven is. 

 

Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan, 

aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven. 

Ons is een loflied in de mond gegeven, 

sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan. 

 

Lezing : Lucas 20, 9-19 

 

Muzikaal meditatief moment Sela: 

'In deze stilte'   
Stilte 
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Onze Vader / Gebed van Franciscus van Assisi / […] 

 

Dienstboek 1003a, 1.2 

 

Behoedt en bewaart U ons, lieve God, 

wees met ons in al het lijden. 

Wees warmte en licht, 

een menslijk gezicht  

nabij ons in donkere tijden. 

 

Zegenbede 

I. De Heer schenke ons Zijn zegen, 

Hij beware ons voor onheil 

en geleide ons tot eeuwig leven. 

II. Amen. 

I. Loven wij de Heer. 

II. Wij danken God. 
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Dinsdag 16 april 2019 

Stilte 

Ontsteken van het licht 

Liedboek 568a (drie maal) 

 

 

 

 

Welkom  

Psalm 62, 1.3 

Mijn ziel is stil tot God mijn Heer, 

van Hem verwacht ik altijd weer 

mijn heil, - op Hem toch kan ik bouwen. 

Ik wankel niet, want Hij staat vast: 

mijn toevlucht, als het water wast, 

mijn rots, mijn enige vertrouwen. 

 

Mijn haters sloten zich aaneen 

met velen tegen mij alleen, - 

hoe zou mijn val hun hart verheugen! 

Ze zijn vol valsheid en verraad, 

zij spreken heil, maar denken haat, 

hun lust en leven is de leugen. 

 

Lezing : Lucas 20, 20-26 

Stilte 
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Liedboek 538, 1.3 

 

Een mens te zijn op aarde 

in deze wereldtijd, 

is leven van genade 

buiten de eeuwigheid, 

is leven van de woorden 

die opgeschreven staan 

en net als Jezus worden 

die 't ons heeft voorgedaan. 

 

Een mens te zijn op aarde 

in deze wereldtijd, 

dat is de dood aanvaarden, 

de vrede en de strijd, 

de dagen en de nachten, 

de honger en de dorst, 

de vragen en de angsten, 

de kommer en de koorts. 

 

Lezing : Lucas 21, 5-19 

Muzikaal meditatief moment door Sela: 'Man van smarten'  

Stilte 

Onze Vader / Gebed van Franciscus van Assisi / […] 

Hemelhoog 191, 1.3 

Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten, 

in deze zee verzinken mijn gedachten; 

o liefde die, om zondaars te bevrijden, 

zo zwaar moest lijden. 
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O allerheiligst, onuitspreeklijk wonder: 

de Rechter zelf gaat aan het recht ten onder. 

O wreed geding; wie kan geheel doorgronden 

de vloek der zonden. 

 

Zegenbede

  

I. De Heer schenke ons Zijn zegen, 

Hij beware ons voor onheil 

en geleide ons tot eeuwig leven. 

II. Amen. 

I. Loven wij de Heer. 

II. Wij danken God. 



8 
 

Woensdag 17 april 2019 

Stilte 

Ontsteken van het licht 

Liedboek 270 g (let op: eerste deel wordt herhaald) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom 
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Psalm 77, 1.3 

Roepend om gehoor te vinden, 

om bij God gehoor te vinden, 

roep en smeek ik onverpoosd, 

maar mijn ziel blijft ongetroost. 

Nu de druk mij overmande, 

hef ik tot de Heer mijn handen, 

maar 't gedenken is mij pijn, 

nu ik zonder God moet zijn. 

 

Zou de Heer zijn volk verstoten? 

Heeft de toorn zijn hart gesloten? 

Is zijn gunst voorgoed voorbij? 

Blijft niet wat Hij eenmaal zei? 

Kan God zijn gena vergeten? 

Heb ik steeds vergeefs geweten, 

dat des Allerhoogsten kracht 

stand houdt tot het laatst geslacht? 

 

Lezing : Lucas 21, 20-28 

Stilte 

Liedboek 247, 1.3 

 

Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt. 

De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt. 

Andere helpers, Heer, ontvallen mij. 

Der hulpelozen hulp, wees mij nabij. 

 

U heb ik nodig, uw genade is 

mijn enig licht in nacht en duisternis. 
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Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij? 

In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij. 

 

Lezing : Lucas 22, 1-13 

 

Muzikaal meditatief moment door Sela: 'Langs de via dolorosa'   

 

Stilte 

 

Onze Vader / Gebed van Franciscus van Assisi / […] 

 

Liedboek 801, 1.7 

 

Door de nacht van strijd en zorgen 

schrijdt de stoet der pelgrims voort, 

vol verlangen naar de morgen, 

waar de hemel hen verhoort. 

 

Zo gaan wij hier met elkander 

door de nacht op weg naar huis, 

pelgrims die uit alle landen 

samenkomen om het kruis. 

 

Zegenbede (naar: St. Patrick) 

 

I. De Heer zij voor ons 

II. om ons de juiste weg te wijzen. 

 

I. De Heer zij naast ons 

II. om ons in de armen te sluiten en  

te beschermen tegen gevaren van links en rechts. 
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I. De Heer zij achter ons 

II. om ons te bewaren voor gemene  

aanvallen van anderen. 

 

I. De Heer zij onder ons 

II. om ons op te vangen als wij dreigen te vallen 

 

I. De Heer zij in ons 

II. om ons te troosten als wij verdrietig zijn. 

 

I. De Heer zij om ons heen 

II. om ons te verdedigen als mensen over ons heen 

vallen. 

 

I. De Heer zij boven ons  

II. om ons te zegenen. 

 

Allen      Moge God zich over ons ontfermen nu en altijd. 
 

Amen 
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Donderdag 18 april 2019 

Stilte 

Ontsteken van het licht 

Liedboek 62 a 

 

 

 

 

 

Votum en Groet 

Psalm 64, 1.2.3 

Behoed mij, Heer, hoor naar mijn klagen! 

De vijand trekt mij tegemoet. 

Al wat er woelt en onrecht doet 

is tegen mij, legt mij zijn lagen. 

Doe redding dagen! 

 

Hun tong is als een scherpe degen, 

hun woord is als een pijl gepunt 

op mijn onschuldig hart gemunt. 

Zij zijn in hinderlaag gelegen 

langs al mijn wegen. 

 

Zij zeggen: 'Laat ons strikken spannen, 

geen ziet ze, geen die ons verraadt!' 

Zij zijn voortdurend uit op kwaad 
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en pochen op hun slinkse plannen 

mij te overmannen. 

 

Gebed 

Lezing : Lucas 22, 14-23 

Liedboek 558, 1.4.5 

 

Jezus, om uw lijden groot, 

om uw leven en uw dood 

die volbrengen 't recht van God, 

Kyrie eleison. 

 

Om het brood, Heer, dat Gij breekt, 

om de beker die Gij reikt, 

om de woorden die Gij spreekt, 

Kyrie eleison. 

 

Here, om uw bloedig zweet, 

als Ge alleen de wijnpers treedt, 

om de kelk vol bitter leed, 

Kyrie eleison. 

 

Lezing  : Lucas 22, 24-34 
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Liedboek 569 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hij gaf ons zwijgende een teken 

en kwam ons voet voor voet nabij, 

Hij deed het water van zich spreken, 

het stort zich uit en reinigt mij. 

 

Zo is de Heer een knecht geworden 

en tot de bodem toe gegaan 

om ons met ootmoed te omgorden, 

Hij doet ons zijn geringheid aan. 

 

Heer van mijn hart, U bent gekomen 

de nacht door naar uw grote dag, 

ik heb in eenvoud aangenomen 

dat ik U daarin volgen mag. 

 

Woorden bij de tafel 

 

Muzikaal meditatief moment door Sela: ‘Aan Uw tafel’   
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Liedboek 381, 1.3.4 

 

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. 

 

Gij, die voor armen rijkdom hebt bereid, 

voor onrechtvaardigen gerechtigheid, 

zie, hoe naar U zich mijn verlangen wendt 

en leid mij zelf, Heer, tot uw sacrament. 

 

Wie geeft het brood, dat hongerigen voedt, 

waar is de bron waaruit ik drinken moet? 

Gij, Heer, alleen kunt mijn genezing zijn; 

voed mij en drenk mij met uw brood en wijn. 

 

Viering van het Heilig Avondmaal 

 

Lezing  : Lucas 22, 35-38 

 

Liedboek 556, 1.4.5 

 

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, 
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ons is een lofzang in de mond gegeven, 

sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan. 

 

Dit is uw opgang naar Jeruzalem 

waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen, 

vrede aan allen die uw naam verhogen: 

heden hosanna, morgen kruisig Hem! 

 

Gebeden en collecte 

 

Liedboek 426 (twee maal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zegen 

  



17 
 

Goede Vrijdag 19 april 2019 

 

Stilte / Ontsteken van het licht 

Liedboek 598 

Als alles duister is, 

ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, 

vuur dat nooit meer dooft. 

Als alles duister is, 

ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, 

vuur dat nooit meer dooft.  

 

Votum en Groet 

 

Liedboek 25 a 

 

Mijn ogen zijn gevestigd 

op God, of Hij mij redt. 

Mijn hart, hoezeer onrustig, 

heb ik op Hem gezet. 

Kan ik de nacht verduren, 

waarin Gij verre zijt? 

Gij zult mijn voeten sturen 

in 't duister van de tijd. 

 

Maar wees mij dan genadig 

en richt mijn leven op, 

dat ik opnieuw gestadig 

kan gaan in 's levens loop. 

Mijn hart, hoezeer onrustig, 
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heb ik op U gezet, 

mijn ogen zijn gevestigd 

op U, tot Gij mij redt. 

 

Stilte 

 

Gebed 

 

Schriftlezing : Lucas 23, 33-43 

 

Liedboek 547, 1.2.3  

 

Met de boom des levens 

wegend op zijn rug 

droeg de Here Jezus 

Gode goede vrucht. Refrein: 

   Kyrie eleison, 

wees met ons begaan, 

doe ons weer verrijzen 

uit de dood vandaan. 

 

2 Laten wij dan bidden 

   in dit aardse dal, 

   dat de lieve vrede 

   ons bewaren zal,  Refrein: 

 

3 want de aarde vraagt ons 

   om het zaad des doods, 

   maar de hemel draagt ons 

   op de adem Gods. Refrein: 
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Schriftlezing : Lucas 23, 44-49 

 
Stabat Mater, deel 1 (G.B. Pergolesi)  
Lenie Haring – Vreugdenhil en … 
 
Stabat Mater dolorosa, iuxta crucem lacrimosa. 
Dum pendebat filius. 
Naast het kruis, met schreiende ogen stond de moeder diep 
bewogen. Toen de Zoon te sterven hing. 

Overdenking 

 

Liedboek 587, 1.2.3.4 

 

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. 

 

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. 

 

Hemelse koning, door God uitgekozen, 

waarom staat U terecht als rechteloze? 

U hebt geen schuld, de waarheid is geschonden. 

U draagt mijn zonden. 

 

Hier is God zelf, ontdaan van alle glorie, 

de mens die uit de hemel is geboren. 

Ik ben de gesel die hem openhaalde, 

ik laat hem vallen. 
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Gebeden en collecte 

Liedboek 575, 1.6 

 

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. 

 

Zegen (In stilte verlaten wij de kerk) 

 

 

De Muzikale Meditatieve Momenten zijn dit jaar ingevuld met 

liederen van het album van Sela, Via Dolorosa.  

 

Sela schrijft liederen die de kerk van nu inspireren om met 

nieuwe en bekende liederen God te loven.   

U kunt dit album bestellen via: www.selamusic.nl.  

http://www.selamusic.nl/

