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Dat de gedachtenis aan dit Licht 

ons samen mag verwarmen, nu 

en later. 

 

 

 

Onze roeping in deze tijd  
We kunnen terugkijken op een mooie gezamenlijk viering afgelopen zondag. Zij het op afstand 

voelden we de verbondenheid met elkaar. Het blijft vreemd, maar ook nu ontstaan er weer prachtige 

en ontroerende initiatieven. Zo heeft Nella Breekveldt twee ouderen uit de gemeente die geen 

internet hebben, met behulp van telefoons en tablets, mee laten luisteren naar de ‘dienst’. Ze laat ons 

weten: ‘Alleraardigst was dat ze na afloop nog even met elkaar spraken hoe het hen verging. Via mijn 

beide telefoons op de speakers. Wel ontroerend zo. Zeker voor herhaling vatbaar. 

Wat zou het mooi zijn als we in de Stille Week en met Pasen op die manier voor elkaar zorgen en het 

ogenschijnlijk onmogelijke, mogelijk maken. Doet u mee? 

Bij het begin van onze wekelijkse ‘vergadering’, lazen we gisteren uit Exodus 13:17-14:14. De start van 

de reis door de woestijn begon niet met het nemen van de kortste weg, maar een om weg. We 

stonden vooral stil bij het laatste vers, in DNB staat daar ‘de Heer zal voor u strijden, u hoeft zelf niets 

te doen’. En dan met name bij het ‘niets doen’, want dat is wel erg weinig en zeker in deze tijd een 

onmogelijke opgave. In de NBG- en de Statenvertaling, is dat laatste dan ook anders vertaald, ‘en gij 

zult stil zijn’. En stil is het. Op straat, in winkels, kantoren en in onze kerkgebouwen. Maar het komt 

uiteindelijk goed, want de Heer zal voor ons strijden. Natuurlijk moeten wij in die tussentijd voor 

elkaar zorgen en naar elkaar omkijken, zoals het initiatief van Nella. We staan er niet alleen voor en 

zullen, zij het op een andere manier, ook dit jaar voluit Pasen met elkaar vieren en zijn in de Stille 

week stil. 

Anders verbonden 
Op woensdagochtend kunt u meedoen met het ochtendgebed, een geluidsbestand daarvoor staat op 
de website.  
 

Voor Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag bieden we suggesties aan om thuis bij de 
betekenis van de weg van Jezus stil te staan, nu we niet samen kunnen komen.  Dat kan op het  

http://www.pgzaltbommel.nl/
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aangegeven tijdstip, zodat we toch iets van gezamenlijkheid en gelijktijdigheid beleven, maar ook op 
een eigen gekozen tijdstip. 
 

Vanaf woensdag luiden iedere avond de prachtige 17e eeuwse klokken van de Sint Maartenskerk als 
markering en aankondiging.  Er zijn drie luidklokken, de Grote Trier, de Kleine Trier en de La Pax.  In de  
 

Paasnacht om 22:00 uur luiden alle drie deze klokken, voluit.  Ook voor het wekelijks luiden op 
woensdagavond om 19:00 uur hebben we voor deze klokken van hoop gekozen.  
Op Witte Donderdag en Paasmorgen luiden, zoals gebruikelijk vooraf aan een kerkdienst, de Kleine 
Trier en de La Pax.  Op Goede Vrijdag en de vroege avond van Stille Zaterdag luiden de Grote en Kleine 
Trier, die ook wel bij een begrafenis worden gebruikt. Overigens worden de omwonenden van de kerk 
via een vriendelijke brief geïnformeerd over het waarom van het luiden in deze dagen.  
 

Op Paaszondag is er om 10.00 uur via www.kerkdienstgemist.nl een uitzending van ‘Anders 
Verbonden’. Dit is ook nog later via die site en onze eigen website te beluisteren. Wie geen internet 
heeft wijzen we nogmaals op het idee om via de telefoon mee te luisteren met iemand die dat wel 
heeft. 
Voor de teksten voor de drie dagen, die aan het eind van deze weekbrief te vinden zijn, hebben we 
onder andere geput uit het oecumenisch project ‘Intercity bestemming Pasen’ en uit gebeden van 
Wim van der Zee. Het geheel komt ook op de website te staan. Daar staan als alternatieven voor de 
genoemde liederen uit het Liedboek ook links naar de muziek uit ‘Als de graankorrel sterft’.  Een 
oratorium met teksten van Marijke de Bruijne (die juist vorige week is overleden).   
 

Op de website staat ook een geluidsbestand met meditatieve teksten bij meditatieve muziek (van ds. 
Jos de Heer) geschikt voor ieder moment van de Stille Week. 
Voor wie toegang heeft tot internet, bieden de mooie vieringen die aangeboden worden via 
www.opwegnaarpasen.nl ook een goede aanvullende of alternatieve mogelijkheid, ze vragen wel 
enige voorbereiding.  
We wensen elkaar een zinvolle en troostvolle Stille Week en vredig en vrolijk Pasen toe. 
ds. Trijnie Bouw en ds. Jos de Heer 
 

Bidden Onderweg 
Bidden Onderweg, een gebedspodcast, biedt zeker in deze crisistijd hele inspirerende gebeden, 
teksten en meditaties. Je kunt deze downloaden via de App, maar ook gewoon beluisteren op de 
homepage van hun website. Naast het dagelijkse gebed, bieden ze onder het kopje ‘bidden tijdens de 
coronacrisis’ een podcast serie daarover aan met ademhalingsoefeningen, en allerlei verwante 
thema’s zoals hoe je kunt groeien in vertrouwen en kunt zorgdragen voor je ziel. De Engelse versie 
hiervan is ook heel mooi, ‘Pray as you go’. Ik kan het u zeer aanbevelen. 
ds. Jos de Heer. 
 

Stille meditatie op hemels orgel 
Ook staat er in deze Stille Week een stille muziek meditatie op onze eigen website. Stille muziek 
bestaat natuurlijk niet, behalve het werk van John Cage, maar mij helpt bepaalde muziek om mijn 
drukke hoofd tot rust te brengen. Dan word ik maar door één ding afgeleid, de muziek, en niet door 
die hele storm en stroom van gedachten en emoties die de bovenkamer tot een wilde zee maken. Op 
muziek van de Letse componist Romualds Jermaks  (1931) neem ik u met hemelse muziek in een 
minuut of 10 mee de stilte in. Het bezingt het nieuwe ontwaken in het nieuwe licht, we gaan door de 
nacht heen naar een nieuwe dageraad. Door de zang van het grotendeels tekstloze koor heen klinkt 
op het hemelse orgel het orgelkoraal ‘Wer nur den lieben Gott lässt walten’ van J.S. Bach. Het orgel 
wordt bespeeld door Gert Oost, zang van de Schola Davidica, solist tenor Leo van der Plas. 
ds. Jos de Heer 
 

http://www.pgzaltbommel.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.opwegnaarpasen.nl/
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Overige aanbevelingswaardige links 

www.mijnkerk.nl 
www.opwegnaarpasen.nl       
www.protestantsekerk.nl/thema/meditatie/ 

http://www.bidindebinnenkamer.nl/  
www.biddenonderweg.org  
www.eenkwartiervoorgod.nl 
 

 

Van de Kindernevendienst 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de actueelste informatie over de kindernevendienst en jeugdwerk zie de Facebook pagina 

https://www.facebook.com/jeugdwerkPGzaltbommel/. 

Tijdens deze crisisperiode kunt u onbeperkt gebruik maken van https://www.kindopzondag.nl/. Op die 

manier kunt u toch met uw kinderen aandacht besteden aan de verhalen in de bijbel.  

Hartelijke groet van de kindernevendienst teamleden.  

En voor allen die graag (mee) zingen de meezing-video’s van het nieuwe VideoKoor te vinden op 

YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PL7RVGJqt9mVAsbcFs40-Y7ytphQxAxnO5.  

Met elkaar 

We krijgen hele mooie reacties van mensen waar een bloemengroet naartoe is gegaan. Ook de 

kaartjes en telefoontjes van gemeenteleden heeft de mensen goed gedaan. Dit is hartverwarmend, 

hartelijk dank daarvoor. 

De paasstok 

van Hugo 

Paashaantjes van Sifra, 

Janneke en Theo 

http://www.pgzaltbommel.nl/
http://www.mijnkerk.nl/
http://www.opwegnaarpasen.nl/
http://www.protestantsekerk.nl/thema/meditatie/
http://www.bidindebinnenkamer.nl/
http://www.biddenonderweg.org/
http://www.eenkwartiervoorgod.nl/
https://www.facebook.com/jeugdwerkPGzaltbommel/
https://www.kindopzondag.nl/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7RVGJqt9mVAsbcFs40-Y7ytphQxAxnO5
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Afgelopen week zijn er bloemengroeten namens ons allen gegaan naar:  

 De heer en mevrouw Leendert en Anja de Jong 

 

 

 

 

 Mevrouw Maaike Jansen 
Maaike gaat binnenkort met haar volgende chemokuur beginnen. 

 Mevrouw Miep Arendse 

Het gedicht op de kaart bij de bloemen van afgelopen week is: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namens de Pastorale Raad wens ik u allen alle goeds en Gods nabijheid toe. 

Gerrit Dingemans 

De predikanten zullen hun pastoraal bezoekwerk beperken tot het hoognodige.  Zij zijn uiteraard 

bereikbaar via telefoon en mail, dus aarzel niet contact op te nemen.   

 

 

 

Blij verrast werden we door de bloemengroet. Inmiddels hebben we 16 chemokuren achter de rug. Ik krijg wel wat 

meer last van de bijwerkingen, maar gelukkig gaat het nog steeds goed met me. Het is een vreemde tijd en dat vind ik 

-net als u allemaal denk ik- best lastig, maar ik ben dankbaar en blij en kijk uit naar de komende paasdagen.            

Een hartelijke groet aan u allen, Anja en Leendert 

http://www.pgzaltbommel.nl/
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Bericht van overlijden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joke Bouman, 
We noemen haar naam op deze plek. 

In eerbiedige herinnering, en wij bedenken: 
Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf, 

hetzij wij leven, hetzij wij sterven, 
wij zijn van de Heer. 

 
Paasbrief 
Op stille zaterdag zullen vrijwilligers bij alle gemeenteleden een envelop brengen. Daarin niet alleen 
een Paasbrief die tevens dienst kan doen als Paasvlag, maar ook een paaswakekaarsje. Alle 
voorgaande jaren ontstaken we tijdens de Paaswake en op Paasmorgen deze kaarsjes in de kerk aan 
de Paaskaars en gaven zo het licht door aan elkaar. Nu dat dit jaar niet mogelijk is, hebben een aantal 
gemeenteleden het initiatief genomen om die kaarsjes bij u thuis te brengen. Dankzij vele helpende 
handen van kinderen, tieners en volwassenen hopen we iedereen voor de Pasen te bemoedigen met 
het licht van Christus. Licht dat doet leven, dwars tegen alle duisternis in. Licht om door te geven. 
Landelijk zullen vele gelovigen met Pasen een kaars voor hun raam zetten. We hopen dat u, op een 
veilige manier, mee doet en getuigt van de hoop die in ons is. In dat licht mogen we ons verbonden 
weten door tijd en ruimte heen. Vrolijk Pasen!  
 
Wij beseffen dat ‘blijf thuis’ het advies is, echter, eenmalig, maken we voorzichtig een uitzondering. 
De bezorgers worden nadrukkelijk gewezen op de regelgeving omtrent afstand houden en niet aan te 
bellen om het af te geven. 
 

http://www.pgzaltbommel.nl/
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Even persoonlijk 
Een aantal van u wist dat wij rond deze tijd ons eerste kleinkind verwachtten. We zijn heel blij en 
dankbaar te kunnen melden dat afgelopen Palmzondag 5 april onze kleindochter Soof gezond en wel 
ter wereld kwam!  Al moeten we nog even op afstand blijven, de blijdschap overheerst om dit 
prachtige geschenk (voor mij tevens een wel heel bijzonder verjaardagscadeau)!  
Een hartelijke groet, ds. Trijnie Bouw 

 

 

 

 

 

 

Met de wereld 
Nu we geen kerkdiensten houden, wordt er ook niet gecollecteerd. Veel van de diaconale collectes zijn 
zogenaamde ‘doorzendcollectes’ Dat wil zeggen dat de opbrengst één-op-één wordt overgemaakt 
naar het desbetreffende doel.  
 

Aanstaande Paaszondag is de collecte bestemd voor Kerk in Actie - Onderwijs kansarme kinderen. 
In India worden duizenden kasteloze Dalit-kinderen gediscrimineerd en buitengesloten. Samen met 
lokale partnerorganisaties wil Kerk in Actie via deze kinderen het onderdrukkende kastensysteem en de 
cirkel van armoede doorbreken. Tijdens voor- en naschoolse bijeenkomsten krijgen Dalit- kinderen 
huiswerkbegeleiding en muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze meer zelfvertrouwen en verbeteren 
hun schoolprestaties. Ook wordt veel aandacht geschonken aan de thuissituatie van de kinderen. 
Collecteer mee om de armoede onder de Dalits in India te doorbreken. 
U kunt uw bijdrage overmaken op de bankrekening van de diaconie NL07 RABO 0374 3730 78, zij 
zorgen dan dat het op de juiste plaats terecht komt, graag onder vermelding van collecte 12-04-2020. 
 

In deze weekbrief wordt u de collecte voor de diaconie gemeld. Het blijft een goede zaak om hulp en 
bijstand aan derden in en buiten onze gemeente te verlenen. Toch zouden wij ook blij zijn met een 
bijdrage voor de collecten van de kerk, die wij missen. Dit geldt uiteraard alleen voor hen, die nog in 
de positie zijn om een bijdrage te leveren. IBAN NL56 RABO 0373 7415 02 t.n.v. Protestantse 
gemeente Zaltbommel.  
De Kerkrentmeesters. 
 
Een teken van hoop door een paasgroetenkaart 
Ieder jaar doen we als PKN gemeente mee aan de Paasgroetenkaartenactie voor gevangenen in 
binnen- en buitenland. En omdat we het als ZWO-commissie toch wel belangrijk vonden dat de actie 
ook dit jaar zou doorgaan ondanks de corona crisis, hebben we een beperkte groep gemeenteleden 
gevraagd om een aantal kaarten te schrijven. En dit heeft aardig wat beschreven kaarten opgeleverd, 
die we op kunnen sturen om een teken van hoop af te geven richting de gedetineerden.  
 

 
 

http://www.pgzaltbommel.nl/
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Vanwege het gevaar van een corona besmetting mogen de gedetineerden geen bezoek ontvangen, 
geen kerkdiensten bijwonen en zitten ze meer in hun eigen cel, hierdoor zijn zij extra geïsoleerd van 
de buitenwereld en onderlinge contacten.  
Het is voor hen bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. 
Ook al weten zij niet wie de kaart gestuurd heeft, het feit dat er aan hen gedacht wordt, doet de 
gedetineerden erg goed. 
 

Een gedeelte van de kaarten gaat naar de gedetineerden in het 
buitenland, zij zullen deze in de komende tijd ontvangen via de 
predikanten, die hen bezoeken, al zal dat zeker nu wat vertraging 
oplopen. 

 

De afbeelding op de paaskaart is onder leiding van een 
justitiepredikant door gevangenen zelf ontworpen. Aan de hand van 
het thema van de 40dagentijdcampagne van Kerk in Actie, ‘Sta op’, 
werd een kruis van takken gemaakt, met als tekst:  
'Opstandig hout'. Pasen, verhaal van de Levende! 

 
Natuurlijk hopen we dat we volgend jaar als gemeente weer als 
vanouds met een groot aantal gemeenteleden de kaarten kunnen 
schrijven. Want het is een actie, die we vanuit de ZWO een warm hart 
toedragen. 

 

Een teken van hoop voor een mens, die veroordeeld is om wat hij of zij heeft gedaan, maar ook een 
mens die er zijn mag en mag weten dat er hoop is op een nieuwe toekomst. 

 

Mocht u -of iemand in uw kennissenkring- onverhoopt hulp nodig hebben, schroom dan niet dat te 

laten weten aan de Diaconie, zij zullen dan alles in het werk stellen om de gevraagde hulp te bieden. 

Neem in dat geval contact op met Leo van Dalen 06-24562788 of via email: leo@forceit.nl. 

 

Uitgelicht   
Nieuwsbrief Protestantse Kerk 
Iedere week verschijnt vanuit onze kerk een nieuwsbrief vol lezenswaardige artikelen, zowel 
informatief als bemoedigend en inspirerend.  Je kunt je daar gemakkelijk op abonneren, ga naar 
https://www.protestantsekerk.nl/nieuwsbrieven/ 
 

Verstrooiing 
Met dank aan Nel Boone, volgen hieronder een 5-tal vragen, de antwoorden worden gegeven in de 
volgende weekbrief. Veel plezier met het beantwoorden. 

1. Hoeveel gebouwen zijn er in Zaltbommel, die echt voor de kerkdienst zijn gebouwd? 
2. Welke vroegere dominee uit Zaltbommel is nu ook dichter? 

3. Wat heeft ds. Jos de Heer van zijn overgroot opa geërfd? 

4. Hoeveel leden van onze kerk zijn of waren predikant? 

5. In het Anker hangt een prachtig schilderij in de stiltehoek. Wie maakte het? 

 
 

 

http://www.pgzaltbommel.nl/
mailto:leo@forceit.nl
https://www.protestantsekerk.nl/nieuwsbrieven/
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Kerkenraad 
Een deel van de kerkenraad vergadert in ieder geval elke maandagavond (telefonisch).  Dit 
''crisisteam'' is ook verantwoordelijk voor deze nieuwsbrief.  Heeft u, heb jij, zorgen, vragen, 
suggesties, ideeën?  Bel, app of mail ons.  
 
Leendert de Jong      06 21 10 89 76  leendert.de.jong@gmail.com 

Rudy Klunder  06 51 58 66 44  arklunder@hetnet.nl 

Arie Braspenning 06 33 88 05 62  scriba@pgzaltbommel.nl 

Gerrit Dingemans 06 15 22 54 32  gerritdingemans@icloud.com 

Ds. Trijnie Bouw 06 25 42 87 43  dsbouw@pgzaltbommel.nl 

Ds. Jos de Heer   06 14 06 97 65  dsdeheer@pgzaltbommel.nl 

Leo van Dalen  06 24 56 27 88  leo@forceit.nl  

Communicatie  
Communicatie is wezenlijk omdat het juist in deze tijd, vorm en inhoud geeft aan de onderlinge 
verbondenheid.   
We verspreiden deze weekbrief via mailadressen die bekend zijn als abonnee bij de redactie van de 

digitale nieuwsbrief. Het is gezien de persoonlijke gegevens niet de bedoeling deze weekbrief via 

sociale media te verspreiden.  Wel kun je anderen mailen en vragen om hun eigen mailadres te sturen 

naar scriba@pgzaltbommel.nl. Verder vragen we met klem om deze brief uit te printen en te brengen 

bij mensen van wie je vermoedt of weet dat ze geen mail gebruiken.  

Andere communicatiemiddelen zijn uiteraard ook KerkenNieuws, onze eigen website 

www.pgzaltbommel.nl  en de Facebook pagina's https://www.facebook.com/pgzaltbommel/ en 

https://www.facebook.com/jeugdwerkPGzaltbommel/. 

Woord voor onderweg 

Thuisliturgie voor Stille Week 

Thuisliturgie voor de Witte Donderdag 
 

19:00 uur, de klokken van de Sint Maartenskerk luiden 
 

Dit zijn de klokken die normaal voor aanvang van de kerkdienst klinken. Op deze manier nodigen we 
iedereen uit voor het meebeleven van en stil staan bij de Drie dagen van Pasen, van Witte Donderdag 
t/m Stille Zaterdag, dagen die in de kerkelijke traditie één geheel vormen.  

 

19:15 uur, start huisliturgie 
 

 

http://www.pgzaltbommel.nl/
mailto:scriba@pgzaltbommel.nl
http://www.pgzaltbommel.nl/
https://www.facebook.com/pgzaltbommel/
https://www.facebook.com/jeugdwerkPGzaltbommel/
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Ook al ben je alleen, lees alles vooral hardop. Je hebt de Bijbel en het Liedboek nodig.  

 Ontsteken van een kaars terwijl je zegt: Christus het Licht van de Wereld 

 Lezen: Marcus 14:17-31 

 -Voor jezelf overwegen: 
‘Alle anderen zeiden iets dergelijks’ (vers 31)    

 En jij, wat zou jij hebben gedaan of gezegd? 

 Lezen  
 
 

Maaltijd. Hij heeft ons aangekeken. De een na de ander. Telkens bleven zijn ogen even hangen op elk 
van onze gezichten. En zoals wij iedere trek rond zijn mond, elke rimpel om zijn ogen kenden, zo 
kende Hij die van ons. We kennen elkaar al zo lang. Maar Hij keek verder. Dieper dan de oppervlakte 
reikte zijn blik en elk van ons was alleen met zijn gedachten. Wat denkt Hij? Hoe zou Hij mij noemen? 
‘Dwaas’, ‘verrader’, ‘lafaard’, ‘zwakkeling’, ‘mislukkeling’? En toen Hij de ronde met zijn blik gedaan 
had, ontkende Hij de namen die wij onszelf in zijn ogen gegeven hadden niet. Maar voluit, royaal 
gemeend zei Hij: ‘Ik hou van je.’ En nu ik me dit herinner, zou ik het een avond lang, een leven lang 
willen herhalen: ‘ik hou van je’, ‘ik hou van je’. Om het uiteindelijk te kunnen geloven. 
 

 Zeggen of zingen: Lied 566 ‘Midden in de dood zijn wij in het leven’ 
Of, via de website, luisteren naar ‘De Eeuwige’, nr. 13 uit Als de graankorrel sterft. 

 Bidden 
God van ons hart, in Jezus uw dienaar is ons te verstaan gegeven het grote geheim, uw eigen  
geheim: de eerste zijn is de minste worden. 
Wij bidden U, dat het ons gegeven wordt te leren uit dit geheim te leven met hart en hoofd en  
handen, dat die gezindheid bij ons is die ook in Jezus was: dat wij leren te geven in plaats van 
te vragen, aan te kijken in plaats van neer te zien, te luisteren in plaats van almaar te spreken, 
te begrijpen in plaats van te veroordelen te vergeven in plaats van verhaal te zoeken. 
Want alleen als wij leren niet al maar te willen winnen, winnen wij elkaar en winnen wij de 
vrede. Hoor mij als ik mijn eigen gebeden voor u neerleg. 
 

hier kun je / kunnen jullie zelf hardop of in stilte bidden 
 

 Afsluiten met het Onze Vader. 
Kaars doven 

 

Andere mogelijkheden voor deze Witte Donderdag 
 

Doe de thuisviering via www.opwegnaarpasen.nl. Let op: begin op tijd met de voorbereidingen! 
Kijk naar 10 jaar Live The Passion ‘Geef mij nu je angst’ om 20:30 uur op NPO  1. 
 

Thuisliturgie voor de Goede Vrijdag 
 

19:00 uur, de klokken van de Sint Maartenskerk luiden 
Gezien het sobere karakter van deze Goede Vrijdag luiden de klokken die ook bij een begrafenis te 
horen zijn. 

19:15 uur, start huisliturgie 
Ook al ben je alleen, lees alles vooral hardop. Je hebt de Bijbel en het Liedboek nodig.  

 Ontsteken van een kaars terwijl je zegt: Christus het Licht van de wereld 

 Lezen Marcus 15:16-39 

 Voor jezelf overwegen   
‘Hij zei: werkelijk, deze mens was Gods Zoon’ (vers 39) 

 Wie is Jezus voor jou?  

http://www.pgzaltbommel.nl/
http://www.opwegnaarpasen.nl/
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 Lezen 
God, er is wat afgestorven vandaag, zovelen ongenoemd gedood, gestorven, geslacht, 
verwond, vernietigd, opgehouden, leeggebloed en doodgeknuppeld. Met Hem zijn er 
miljoenen levens opgehouden te bestaan.  
Een vader, een broer, een man, een soldaat, een vluchteling, een anonieme reiziger, een 
scholier op weg naar huis, een man op een fabrieksterrein, een kind in een kelder, een man 
voor de klas, een vrouw in een vangrail, een vrouw op een vuilnishoop. Dood.  
Zoveel is afgestorven, afgemarteld, afgemaakt. Mijn God, waarom hebt U ze verlaten? 

 

Toen wij ontbeten, nam Hij zijn kruis, toen wij onze koffiedronken, viel Hij. Toen wij onze  
tandenpoetsten, viel Hij opnieuw. 
Maar verder terug moeten we. Naar gisteren. Toen we Hem alleen hebben laten staan. Toen 
we te laf waren te bekennen bij Hem te horen. En nog verder terug moeten we. Naar zondag 
toen we lachend naar de optocht hebben gekeken en gezwaaid hebben met de palmtakken in 
onze handen 
Leve de koning. Toen was alles nog goed 

 

God, er is wat afgestorven vandaag. En iedere keer hoop ik dat dit de laatste keer is. Maar het 
is nooit de laatste keer. Volgend jaar zitten we hier weer. Daar zitten we dan. 

 

 Zeggen of zingen: Lied 558 ‘Jezus om uw lijden groot’ 
Of, via de website, luisteren naar ''Laten wij dan nu begraven’’, nr. 21 uit Als de graankorrel 
sterft. 

 Bidden 
O God, toen tegenstanders hem verwierpen en volgelingen hem verlieten, toen de donkere 
golven van de haat over hem heen sloegen en de mond van het dodenrijk zich voor hem 
opende, heeft hij, uw Zoon en onze Heer, in alle eenzaamheid de doortocht gemaakt door de 
duistere nacht, naar de morgen van het licht, zonder U los te laten, zonder ons op te geven. 
O God, laat zijn zwijgende liefde onze grote woorden overstemmen, laat zijn zachte kracht 
onze hardheid overwinnen, laat zijn offer ons bewegen tot overgave aan U en aan elkaar. 

  Hoor mij als ik mijn eigen gebeden aan u voorleg. 
Hier kun je, kunnen jullie hardop of in stilte bidden 

 Afsluiten met het Onze Vader 
Kaars doven 

Andere mogelijkheden voor deze Goede Vrijdag  
Doe de thuisviering via www.opwegnaarpasen.nl met meditaties rondom de zeven kruiswoorden.  
Kijk naar de Matthäus-Passion op TV, Vrijdag 10 april om 12:00 uur op NPO2  De Matthäus-Passion van 
Johann Sebastian Bach. Een opname uit 2016 in de Pieterskerk in Leiden met Ars Musica koor en 
orkest onder leiding van Patrick van der Linden. 
 

Thuisliturgie voor de Stille Zaterdag, om 19.00 en om 22.00 uur 
 

19:00 uur, de klokken luiden op dezelfde toon als op Goede Vrijdag.   
 

Het is nog stil. We wachten. 
 

19:15 uur, start huisliturgie 
 

Ook al ben je alleen, lees alles vooral hardop. Je hebt de Bijbel en het Liedboek nodig.  

 Lezen   
Daar zitten we weer. Waar wachten we op? Waarom laten we het er eenvoudig niet bij? Zo is 
het leven en het eindigt met de dood zoals wij allemaal. Waarom zou het bij Hem anders zijn? 
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Waarom zijn naam met een hoofdletter, op een graf zonder bezoek? 
Hij is dood. Blijf rustig zitten als je wilt, huil desnoods, weet desnoods niet hoe je morgen 
verder moet. Maar overmorgen of misschien de dag daarna wen je eraan en leef je verder hoe 
dan ook. Je zult wel moeten want je eigen dood is nog zover weg. Waarom zitten we hier nog? 
Hij is dood en wat kunnen wij anders dan herinneren? 

 Zeggen of zingen: Lied 625 ‘Groen ontluikt de aarde’ 
Of luister via de website, naar ‘Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft’, nr. 4 
Oratorium. 

 Lezen: Johannes 12:23-26 

 Bidden 
Trouwe God, in de stilte van deze avond, voor de morgen aanbreekt en het licht zal opgaan 
gedenken wij hoe Jezus de levende onze dood is ingegaan en in het graf gelegd werd bij al 
onze doden. 
Wij gedenken al diegenen die al gestorven zijn, gedenken wie bang zijn om te sterven of wie 
doodsbang zijn voor het leven. Hoor mij als ik in stilte voor u neerleg wat niemand anders voor 
mij zeggen kan... 

Stilte 
 

God, het is alsof Gij rust, alsof Gij ingeslapen zijt. Ontwaak en sta op, red ons uit de macht van 
de dood. Want wij hopen op U en op U alleen. 
Amen 

========================= 
22:00 uur, de paasklokken van de Sint Maartenskerk luiden! 

 

22:15 uur, start huisliturgie 

 Lezen  
Wat wil ik terwijl ik roep in de stilte van de vroege nacht? Een antwoord? 
Dat is de vraag niet. De vraag is: kan ik het antwoord aan? 
Ook als het klinkt als: ‘Volg Mij!’ 
Als er iets moet opstaan vannacht is het onze moed om te doen als Hij. 
 
Als er iets moet opstaan is het onze wil Hem te volgen. 
Als er iets moet opstaan is het ons geloof dat de dood niet het laatste woord is. 
Als er iets nieuw moet zijn vannacht is het onze liefde geboren uit Hem maar bestemd voor de 
wereld. 
Als er iets moet opstaan vannacht is het mijn antwoord op: ‘Heb je mij lief?’ 
En wee, als je 'ja' zegt, want het woord dat is opgestaan zegt: 'oké, dat is goed, volg mij!' 

 

Ontsteek het paaskaarsje (ontvangen door de brievenbus!) en zet dat zo mogelijk voor het raam. 
Zeg daarbij Christus het Licht van de Wereld! Licht dat terug komt, hoop die niet sterven wil, 
vrede die bij ons blijft. 

 

 Zeggen of zingen: Lied 600 ‘Licht, ontloken aan het donker’ 
Of luister via de website, naar ‘Licht, licht, alles wordt Licht’, nr. 23 uit Als de graankorrel. 

 Lezen: Romeinen 6:3-11 

 Bidden 
God van alle mensen, God van alle tijden, met alle kleine en grote getuigen, een hele bijbel 
vol, een kerkgeschiedenis lang, willen wij U danken dat Gij niet in het donker zijt gebleven 
maar in het licht gekomen zijt in Jezus uw Zoon, uw zon in zijn woorden van opwekking, in zijn  
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opwekking uit de dood, dat uw machtswoord naar ons uitgaat om ons op te wekken uit de 
doodsheid tot de hoop die leven doet. 
En voor alle mensen die terneergeslagen zijn in plaats van opgewekt bidden wij U om 
Paaslicht, om Pinkstervuur, om uw warme nabijheid die mensen verandert en de wereld 
vernieuwt. Door Jezus Christus de Opgestane, de Levende. Amen 

 

Andere mogelijkheden voor deze Stille Zaterdag 
Doe de thuisviering via www.opwegnaarpasen.nl.  Een viering voor een Paaswake aan de hand van het 
Scheppingsverhaal.  
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