
in het Kerkelijk Centrum  
Delfgauw

Diensten en vieringen tijdens  
de stille week 2022
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U wordt verzocht dit boekje in de hal op een van de tafels terug te leggen, zodat we deze  
 tijdens de overige diensten in de stille week ook nog kunnen gebruiken.



Stilteviering woensdag 13 april 
 
Aansteken kaars  
 
Korte stilte 
 
Lied: Wees stil voor het aangezicht van God, 

want heilig is de Heer. 
aanbid Hem met eerbied en ontzag 
en kniel nu voor Hem neer; 
die zelf geen zonde kent 
en ons genade schenkt. 
Wees stil voor het aangezicht van God, 
want heilig is de Heer. 

  
Wees stil, want de heerlijkheid van God 
omgeeft ons in dit uur. 
Wij staan nu op heilige grond, 
waar Hij verschijnt met vuur; 
een eeuwigdurend licht 
straalt van zijn aangezicht. 
Wees stil, want de heerlijkheid van God 
omgeeft ons in dit uur. 

  
Wees stil, want de kracht van onze God 
daalt neer op dit moment. 
De kracht van de God die vergeeft 
en ons genezing brengt; 
niets is onmogelijk 
voor wie gelooft in Hem. 
Wees stil, want de kracht van onze God 
daalt neer op dit moment. 

 
 
Lezing: Lucas 9:18-27 
18 Toen Jezus eens aan het bidden was en alleen de leerlingen bij hem waren, stelde hij 
hun de vraag: ‘Wie zeggen de mensen dat ik ben?’ 19 Ze antwoordden: ‘Johannes de 
Doper, maar anderen zeggen Elia, en weer anderen beweren dat een van de oude profeten 
is opgestaan.’ 20 Hij zei tegen hen: ‘En wie ben ik volgens jullie?’ Petrus antwoordde: ‘De 
door God gezonden messias.’ 21 Hij beval hun op strenge toon dat tegen niemand te zeg-
gen. 22 Hij zei: ‘De Mensenzoon zal veel moeten lijden en door de oudsten, de hogepries-
ters en de schriftgeleerden worden verworpen en gedood, maar op de derde dag zal hij uit 
de dood worden opgewekt.’ 
23 Tegen allen zei hij: ‘Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en da-



gelijks zijn kruis op zich nemen en mij volgen. 24 Want ieder die zijn leven wil behouden, 
zal het verliezen; maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. 25 Wat 
heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar zichzelf verliest of schaadt? 26 Wie 
zich schaamt voor mij en mijn woorden, zal merken dat de Mensenzoon zich ook voor 
hem schaamt, wanneer hij komt in de stralende luister die hemzelf, de Vader en de heilige 
engelen omgeeft. 
 
Stilte 15 minuten 
 
Lied: Heer, U hebt de macht gekregen, 

heel de schepping is van U, 
en al werkt het kwaad nog tegen, 
U bent koning, hier en nu. 

 
U wilt ons het leven leren. 
Alle kennis is van U. 
Wat de wijzen ook beweren, 
U bent meester, hier en nu. 

 
Refrein: 
Ik bekeer me, Jezus leer me 
uw dicipel zijn. 
Leer mij buigen en getuigen 
van uw koninkrijk. 

 
Heer, U hebt ons uitgezonden, 
alle volken zijn van U. 
Velen zijn verblind, gebonden, 
U bent Redder, hier en nu. 

 
Refrein: 

 
Jezus, U bent opgevaren, 
naar de troon, wij missen U. 
Maar te midden van gevaren 
bent U met ons, hier en nu. 

 
Refrein: 

 
Gebed 



Orde van dienst  
Witte Donderdag 

 
Welkom  
 
Zingen: Psalm 81:1, 2, 3 

God is onze kracht! 
Laat je stem maar schallen. 
Speel uit alle macht 
op bazuin en fluit, 
tamboerijn en luit. 
Feest is het voor allen. 

 
God roept Israël 
blijvend als getuige. 
Zeg op zijn bevel 
hoe je bent bevrijd 
uit de dienstbaarheid. 
Farao moest buigen! 

 
‘Ik heb alle last 
van je afgenomen, 
want Ik hield je vast. 
Op je smeekgebed 
heb Ik je gered, 
is mijn hulp gekomen. 

 
Bemoediging en groet 
 
Zingen: Psalm 81: 4, 8, 9 

Uit een donderwolk 
liet Ik antwoord klinken. 
Eigenzinnig volk, 
je hebt Mij bedroefd. 
Ik heb jou beproefd 
toen je wilde drinken. 
 
Ach, had Israël 
Mij maar willen horen, 
dan verbrak Ik snel 
alle tegenstand 
en geen aartsvijand 
zou hen ooit nog storen.’ 
 



Haters van de HEER 
zouden voor Hem kruipen. 
Maar zijn volk kreeg weer 
van het fijnste graan. 
Honing zou spontaan 
uit de rotsen druipen. 

Gebed 
 
Lezing: Exodus 12:1-28 
De HEER zei tegen Mozes en Aäron, nog in Egypte: ‘Voortaan moet deze maand bij jullie 
de eerste maand van het jaar zijn. Zeg tegen de hele gemeenschap van Israël: “Op de 
tiende van deze maand moet elke familie een lam of een bokje uitkiezen, elk gezin één. 
Gezinnen die te klein zijn om een heel dier te eten, nemen er samen met hun naaste buren 
een, rekening houdend met het aantal personen en met wat ieder nodig heeft. Het mag 
het jong van een schaap zijn of het jong van een geit, als het maar een mannelijk dier van 
één jaar oud is zonder enig gebrek. Houd dat apart tot de veertiende van deze maand; die 
dag moet de voltallige gemeenschap van Israël de dieren in de avondschemer slachten. 
Het bloed moeten jullie bij elk huis waarin een dier gegeten wordt, aan de beide deurpos-
ten en aan de bovendorpel strijken. Rooster het vlees en eet het nog diezelfde nacht, met 
ongedesemd brood en bittere kruiden. Het dier mag niet halfgaar of gekookt worden gege-
ten, maar uitsluitend geroosterd, en in zijn geheel: met kop, poten en ingewanden. Zorg 
dat er de volgende morgen niets meer van over is. Mocht er toch iets overblijven, dan 
moet je dat verbranden. Zo moeten jullie het eten: met je gordel om, je sandalen aan en je 
staf in de hand, in grote haast. Dit is een maaltijd ter ere van de HEER, het pesachmaal. Ik 
zal die nacht rondgaan door Egypte, en ik zal daar alle eerstgeborenen doden, zowel van de 
mensen als van het vee, en ik zal alle Egyptische goden van hun voetstuk stoten, want ik 
ben de HEER. Maar jullie zal ik voorbijgaan: aan het bloed zal ik jullie huizen herkennen, 
en door dat merkteken zal de dodelijke plaag waarmee ik Egypte straf, jullie niet treffen. 
Die dag moet voortaan een gedenkdag zijn, die je moet vieren als een feest ter ere van de 
HEER. Dit voorschrift blijft voor altijd van kracht, alle komende generaties moeten die 
dag vieren. Eet dan zeven dagen lang ongedesemd brood, en verwijder meteen op de eer-
ste dag alle zuurdesem uit jullie huizen; wie op een van die zeven dagen iets eet dat zuur-
desem bevat, moet uit de gemeenschap van Israël gestoten worden. De eerste en zevende 
dag zijn heilige dagen die jullie samen moeten vieren. Die beide dagen mag er geen en-
kele bezigheid verricht worden, jullie mogen alleen het voedsel bereiden dat ieder nodig 
heeft. Dit voorschrift blijft voor altijd van kracht. Generatie na generatie moeten jullie 
het feest van het Ongedesemde brood vieren, omdat ik jullie die dag, in groepen geor-
dend, uit Egypte heb geleid. Van de avond van de veertiende dag van de eerste maand tot 
de avond van de eenentwintigste dag van die maand moeten jullie ongedesemd brood 
eten. Gedurende die zeven dagen mag er geen zuurdesem in jullie huizen te vinden zijn; 
iedereen die iets eet dat zuurdesem bevat, moet uit de gemeenschap van Israël gestoten 
worden, of het nu een vreemdeling is of een geboren Israëliet. Eet niets dat met zuurde-
sem bereid is; eet uitsluitend ongedesemd brood, waar jullie ook wonen.”’ 
Toen riep Mozes de oudsten van Israël bij elkaar. ‘Elke familie moet een lam of een bokje 
kiezen,’ zei hij, ‘en dat moet worden geslacht als pesachoffer. Laat ieder daarna een bos 



majoraantakken nemen, die in de schaal met bloed dopen en het bloed aan de bovendor-
pel en aan de beide deurposten strijken. Ga dan tot de morgen de deur niet uit, want de 
HEER zal door Egypte heen gaan om het te straffen. Maar ziet hij bij een deur bloed aan 
de bovendorpel en aan de posten, dan zal hij die deur voorbijgaan, hij zal de doodsengel 
geen toestemming geven om uw huizen binnen te gaan en u te treffen. Dit voorschrift 
blijft voor u en uw kinderen voor altijd van kracht. Ook als u eenmaal in het land bent 
dat de HEER u zal geven, zoals hij heeft beloofd, moet u dit gebruik in ere houden. En als 
uw kinderen dan vragen: “Wat betekent dit gebruik?” antwoord dan: “Wij brengen de 
HEER een pesachoffer omdat hij de huizen van de Israëlieten voorbij is gegaan toen hij 
de Egyptenaren strafte; ons heeft hij gespaard.”’ Toen knielden de Israëlieten en bogen ze 
zich diep neer, en ze deden wat de HEER aan Mozes en Aäron had bevolen. 
 

 
Zingen: Gezang 188:1 

O Lam van God, onschuldig 
geslacht aan 't kruis der schande, 
te allen tijd geduldig 
bereid ten offerande, 
Gij hebt de schuld gedragen, 
nu is de dood verslagen. 
Erbarm U onzer, o Jezus!  

 
Lezing: Lucas 22:1-38 
1 Het feest van het Ongedesemde brood, dat Pesach genoemd wordt, was bijna aangebro-
ken. 2 De hogepriesters en de schriftgeleerden zochten naar een mogelijkheid om hem uit 
de weg te ruimen, maar dan heimelijk, bang als ze waren voor de reactie van het volk. 3 
Toen nam Satan bezit van Judas, bijgenaamd Iskariot, een van de twaalf. 4 Hij ging naar 
de hogepriesters en tempelwachters en besprak met hen hoe hij Jezus aan hen zou kunnen 
uitleveren. 5 Ze waren opgetogen en spraken af dat ze hem voor zijn diensten zouden be-
talen. 6 Judas nam hun aanbod aan en zocht een gunstige gelegenheid om Jezus aan hen 
uit te leveren, zonder dat het volk het zou merken. 
7 De dag van het Ongedesemde brood waarop het pesachlam geslacht moest worden, brak 
aan. 8 Jezus stuurde Petrus en Johannes op pad met de woorden: ‘Ga voor ons het pesach-
maal bereiden, zodat we het kunnen eten.’ 9 Ze vroegen hem: ‘Waar wilt u dat we het be-
reiden?’ 10 Hij antwoordde: ‘Let op, wanneer jullie de stad in gegaan zijn, zal jullie een 
man tegemoet komen die een kruik water draagt. Volg hem naar het huis waar hij bin-
nengaat, 11 en zeg tegen de heer van dat huis: “De meester vraagt u: ‘Waar is het gasten-
vertrek waar ik met mijn leerlingen het pesachmaal kan eten?’” 12 Hij zal jullie een grote 
bovenzaal wijzen die al is ingericht; maak het daar klaar.’ 13 Ze gingen op weg, en alles 
gebeurde zoals hij gezegd had, en ze bereidden het pesachmaal. 
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. 16 Want ik zeg jullie: ik zal geen pesachmaal meer eten 
voordat het zijn vervulling heeft gevonden in het koninkrijk van God.’ 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. 
21 Maar weet wel dat degene die mij zal uitleveren samen met mij aan deze tafel aanligt. 
22 Want de Mensenzoon moet heengaan zoals het voor hem bepaald is, maar wee de 
mens die hem zal uitleveren.’ 23 Ze vroegen zich onder elkaar af wie van hen zoiets zou 
kunnen doen. 
24 Toen ontstond er onder hen onenigheid over de vraag wie van hen de belangrijkste 
was. 25 Jezus zei tegen hen: ‘Vorsten oefenen heerschappij uit over de aan hen onderwor-
pen volken, en wie macht heeft laat zich weldoener noemen. 26 Laat dat bij jullie niet zo 
zijn! De belangrijkste van jullie moet de minste worden en de leider de dienaar. 27 Want 
wie is belangrijker, degene die aanligt om te eten of degene die bedient? Is het niet de-
gene die aanligt? Maar ik ben in jullie midden als iemand die dient. 
28 Jullie zijn in al mijn beproevingen steeds bij mij gebleven. 29 Ik bestem jullie voor het 
koningschap zoals mijn Vader mij voor het koningschap bestemd heeft: 30 jullie zullen in 
mijn koninkrijk eten en drinken aan mijn tafel, en zetelen op een troon om recht te spre-
ken over de twaalf stammen van Israël. 
31 Simon, Simon, weet dat Satan jullie voor zich heeft opgeëist om jullie als graan te 
mogen zeven. 32 Maar ik heb voor je gebeden opdat je geloof niet zou bezwijken. En als 
jij eenmaal tot inkeer bent gekomen, moet jij je broeders sterken.’ 33 Simon antwoordde: 
‘Heer, ik ben zelfs bereid om met u de gevangenis in te gaan en te sterven.’ 34 Maar Jezus 
zei: ‘Ik zeg je, Petrus, deze nacht zal de haan niet kraaien voordat je driemaal geloochend 
hebt dat je mij kent.’ 
35 Daarna zei hij tegen hen: ‘Toen ik jullie uitzond zonder geldbuidel, reistas en sandalen, 
kwamen jullie toen iets tekort?’ ‘Niets!’ antwoordden ze. 36 Hij zei: ‘Maar wie nu een 
geldbuidel heeft, moet die meenemen, evenals zijn reistas, en wie er geen heeft moet zijn 
mantel verkopen en zich een zwaard aanschaffen. 37 Want ik zeg jullie: wat geschreven 
staat, moet in mij tot vervulling komen, namelijk: “Hij werd gerekend tot de wettelozen.” 
Inderdaad, nu wordt voltrokken wat over mij gezegd is.’ 38 Ze zeiden: ‘Kijk Heer, hier zijn 
twee zwaarden.’ Maar hij zei tegen hen: ‘Genoeg hierover!’ 
 
Zingen: Gezang 188:2 

O Lam van God, onschuldig 
gefolterd en geslagen, 
leer ons, als Gij geduldig, 
ons kruis U na te dragen; 
doe ons U meer beminnen 
en help ons overwinnen. 
Geef ons uw vrede, o Jezus!  
 

Preek 
 



Zingen: Hemelhoog 298 
Genade, zo oneindig groot, 
dat ik, die’t niet verdien, 
het leven vond, want ik was dood 
en blind, maar nu kan ’k zien. 

 
Genade, die mij heeft geleerd 
te vrezen voor het kwaad. 
Maar ook, als ik mij tot Hem keer, 
dat God mij nooit verlaat. 

 
Want Jezus droeg mijn zondelast 
en tranen aan het kruis. 
Hij houdt mij door genade vast 
en brengt mij veilig thuis. 

 
Als ik daar in zijn heerlijkheid 
mag stralen als de zon, 
dan prijs ik Hem in eeuwigheid 
dat ik genade vond. 

 
Collecte 
 
Onderwijzing  
 
Uitnodiging  
 
Zingen: Hemelhoog 192:1 

Mijn Verlosser hangt aan ‘t kruis, 
hangt ten spot van snode smaders. 
Zoon des Vaders, 
waar is toch uw almacht thans, 
waar uw goddelijke glans? 

 
Tafelgebed 
 
Onze Vader 
 
Instellingswoorden 
 
Delen van brood en wijn 
 
Na eerste tafel: Hemelhoog 192: 2 

Mijn Verlosser hangt aan ‘t kruis 
en Hij hangt er mijnentwegen, 



mij te zegen. 
Van de vloek maakt Hij mij vrij, 
en zijn sterven zaligt mij.  
 

Na tweede tafel: Hemelhoog 192: 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. 

 
Na derde tafel: Hemelhoog 192: 4 

Mijn Verlosser hangt aan ‘t kruis 
‘k Heb mij, Heer voor dood en leven 
U gegeven 
Laat mij dan in vreugd en pijn 
met U in gemeenschap zijn. 

 
Dankzegging 
 
Slotlied: Lied 575: 1, 2, 4, 6 

1. 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. 

 
2. Gij die alles hebt gedragen 
al de haat en al de hoon, 
die beschimpt wordt en geslagen, 
Gij rechtvaardig, Gij Gods Zoon, 
als de minste mens gebonden, 
aangeklaagd om onze zonde. 
Duizend, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer. 

 
Zegen 

4. Alle leed hebt Gij geleden, 
Gij gedragen met geduld. 
Als een worm zijt Gij vertreden 
zonder schuld, om onze schuld, 
opdat wij door U verheven 
als verlosten zouden leven. 
Duizend, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer. 

 
6. 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. 



Orde van dienst  
Stille Zaterdag 

 
Stilte 
 
Bemoediging (Jesaja 21:11-12) 
Wachter, hoe lang nog duurt de nacht? 
Wachter, hoe lang nog duurt de nacht?’ 
De wachter antwoordt: 
‘De morgen komt, maar het is nog nacht.’ 
 
Zingen: Lied 590 
  Nu valt de nacht. 

Het is volbracht: 
de Heer heeft heel zijn leven 
voor het menselijk geslacht 
in Gods hand gegeven. 

 
  De wereld gaf 

Hem slechts een graf, 
zijn wonen was Hem zwerven; 
al zijn onschuld werd Hem straf 
en zijn leven sterven. 

 
  Hoe slaapt Gij nu, 

die men zo ruw 
aan 't kruishout heeft gehangen. 
Starre rotsen houden U, 
rots des heils, gevangen. 

 
  't Is goed, o Heer, 

Gij hoeft de eer 
van God niet meer te staven. 
Leggen wij ons bij U neer, 
in uw dood begraven. 

 
  Hoe wonderlijk, 

uitzonderlijk 
een sabbath is gekomen: 
eens voor al heeft Hij het juk 
van ons afgenomen.  

 
Gebed 

 



Zingen: Lied 592 
Stil ligt de tuin rondom het witte graf 
waar zich de Heer voor ons verloren gaf. 
Vrouwen en vrienden gaan rouwend in het zwart. 
Zwaar als een steen weegt droefheid op hun hart. 
Hoop is vervlogen en vriendschap weggevlucht. 
Alles wat leeft, ja heel de schepping zucht. 
 
Drie dagen is zijn stem niet meer gehoord. 
Ademloos wacht de wereld op het woord. 
Waar is de God die hemel en aarde schiep? 
Waar is zijn Zoon die ons bij name riep? 
Waarom verlaar Hij nu wat zijn hand begon? 
Duisternis overmant het licht der zon. 
 
Eeuwige, uw gerechtigheid is groot. 
Wek uw Gezalfde, wek Hem uit de dood. 
Mogen wij hopen dat bij de dageraad 
wij Hem herkennen als Hij voor ons staat? 
Wordt dan uw hemelse vrederijk gesticht 
hier op de aarde in het morgenlicht? 

 
Lezing: Exodus 2 
23Jaren gingen voorbij, en de koning van Egypte stierf. Maar de Israëlieten gingen nog al-
tijd onder dwangarbeid gebukt. Ze klaagden luid en hun hulpgeroep steeg op naar God. 
24God hoorde hun jammerkreten en dacht aan het verbond dat Hij met Abraham, Isaak 
en Jakob had gesloten. 25Hij zag hoe de Israëlieten leden en trok zich hun lot aan. 
 
Stilte 
 
Lezing: Exodus 3 
13Maar Mozes zei: ‘Stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de God van hun 
voorouders mij gestuurd heeft, en ze vragen: “Wat is de naam van die God?” Wat moet ik 
dan zeggen?’ 14Toen antwoordde God hem: ‘Ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Is-
raëlieten: “IK ZAL ER ZIJN heeft mij naar u toe gestuurd.”’ 15Ook zei Hij tegen Mozes: 
‘Zeg tegen hen: “De HEER heeft mij gestuurd, de God van uw voorouders, de God van 
Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob. En Hij heeft gezegd: ‘Zo wil Ik voor al-
tijd heten, met die naam wil Ik worden aangeroepen door alle komende generaties.’” 
16Laat de oudsten van Israël bij elkaar komen en zeg tegen hen: “De HEER, de God van 
uw voorouders, is aan mij verschenen, de God van Abraham, Isaak en Jakob, en Hij heeft 
gezegd: ‘Ik heb gezien wat jullie in Egypte wordt aangedaan en Ik heb mij jullie lot aange-
trokken. 
 
Stilte 
 



Lezing Exodus 10 
21De HEER zei tegen Mozes: ‘Strek je arm uit naar de hemel, dan komt er duisternis over 
Egypte, een duisternis zo dicht dat ze tastbaar is.’ 22Mozes strekte zijn arm uit naar de 
hemel, en toen was heel Egypte in diepe duisternis gehuld, drie dagen lang. 23Drie dagen 
lang konden de mensen elkaar niet zien en kon niemand een stap verzetten. Maar waar 
de Israëlieten woonden was het licht. 
 
Stilte 
 
Lezing: Exodus 12 
11Zo moeten jullie eten: met je gordel om, je sandalen aan en je staf in de hand, in grote 
haast. Dit is een maaltijd ter ere van de HEER, het pesachmaal. 12Ik zal die nacht rond-
gaan door Egypte, en Ik zal daar alle eerstgeborenen doden, zowel van de mensen als van 
het vee, en Ik zal alle Egyptische goden een afstraffing geven, want Ik ben de HEER. 
13Maar jullie zal Ik voorbijgaan: aan het bloed zal Ik jullie huizen herkennen, en door dat 
merkteken zal de dodelijke plaag waarmee Ik Egypte straf, jullie niet treffen. 
14Die dag moet voortaan een gedenkdag zijn, die je moet vieren als een feest ter ere van 
de HEER. Dit voorschrift blijft voor altijd van kracht, alle komende generaties moeten 
die dag vieren.  
 
Stilte 
 
Lezing: Exodus 14 & 15 
26De HEER zei tegen Mozes: ‘Strek je arm uit boven de zee; dan stroomt het water terug, 
over de Egyptenaren en over al hun wagens en ruiters.’ 27Mozes gehoorzaamde, en toen 
de dageraad aanbrak, stroomde de zee terug naar haar gewone plaats. De Egyptenaren 
vluchtten het water tegemoet, de HEER dreef hen regelrecht de golven in. 28Het terug-
stromende water overspoelde het hele leger van de farao, al zijn wagens en ruiters, die 
achter de Israëlieten aan de zee in gereden waren; niet een van hen bleef in leven. 
29Maar de Israëlieten waren dwars door de zee gegaan, over droog land, terwijl rechts en 
links van hen het water als een muur omhoogrees. 
30Zo redde de HEER de Israëlieten die dag uit de handen van de Egyptenaren. Toen ze de 
Egyptenaren dood langs de zee zagen liggen 31en het tot hen doordrong hoe krachtig de 
HEER tegen Egypte was opgetreden, kregen ze ontzag voor de HEER en stelden ze hun 
vertrouwen in Hem en in zijn dienaar Mozes. 
1Toen zong Mozes, samen met de Israëlieten, dit lied ter ere van de HEER: 
‘Ik wil zingen voor de HEER, 
zijn macht en majesteit zijn groot! 
Paarden en ruiters wierp Hij in zee. 
20De profetes Mirjam, Aärons zus, pakte haar tamboerijn, en alle vrouwen volgden haar, 
dansend en op de tamboerijn spelend. 21En Mirjam zong dit refrein: 
‘Zing voor de HEER, 
zijn macht en majesteit zijn groot! 
Paarden en ruiters wierp Hij in zee.’ 
 



Stilte 
 
Lezing: Exodus 19 
16Op de derde dag, bij het aanbreken van de morgen, begon het te donderen en te blikse-
men, er hing een dreigende wolk boven de berg, en zeer luid weerklonk het geschal van 
een ramshoorn. Iedereen in het kamp beefde. 17Mozes leidde het volk het kamp uit, God 
tegemoet. Aan de voet van de berg bleven ze staan. 18De Sinai was volledig in rook ge-
huld, want de HEER was daarop neergedaald in vuur. De rook steeg op als de rook uit een 
smeltoven, en de berg trilde hevig. 19Het geschal van de ramshoorn werd luider en lui-
der. Mozes sprak, en God antwoordde met geweldig stemgeluid. 
201Toen sprak God deze woorden: 2‘Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de 
slavernij, heeft bevrijd. 
 
Stilte 
 
Lezing: Exodus 32 
321Toen het volk merkte dat Mozes lang wegbleef en maar niet van de berg af kwam, ver-
drongen ze zich om Aäron en eisten van hem: ‘Maak een god voor ons die voor ons uit 
kan gaan, want wat er gebeurd is met die Mozes, die ons uit Egypte heeft geleid, weten we 
niet.’ 2Aäron antwoordde: ‘Neem dan uw vrouwen, zonen en dochters hun gouden oor-
ringen af en breng die bij mij.’ 3Hierop deden alle Israëlieten zonder aarzelen hun gouden 
oorringen af en gaven die aan Aäron. 4Alles wat ze hem brachten smolt hij om en hij 
goot er een beeld van in de vorm van een stierkalf. Het volk riep uit: ‘Israël, dit is je god, 
die je uit Egypte heeft geleid!’ 5Toen Aäron zag wat er gebeurde, bouwde hij een altaar 
voor het beeld en kondigde hij aan dat er de volgende dag een feest voor de HEER zou 
zijn. 6De volgende morgen vroeg brachten ze brandoffers en vredeoffers. Ze gingen zitten 
om te eten en te drinken, en stonden daarna op om uitbundig feest te vieren. 
 
Stilte 
 
Lezing: Exodus 40 
16Mozes deed alles wat de HEER hem had opgedragen. 17In de eerste maand van het 
tweede jaar, op de eerste dag van de maand, werd de tabernakel opgebouwd. 
34Toen werd de ontmoetingstent overdekt door een wolk en werd de tabernakel gevuld 
door de majesteit van de HEER. 35Mozes kon de ontmoetingstent niet meer binnengaan, 
want de wolk rustte daarop en de majesteit van de HEER vulde de tabernakel. 36Zolang 
hun tocht duurde, trokken de Israëlieten pas verder wanneer de wolk zich van de taberna-
kel verhief. 37Wanneer de wolk niet opsteeg, trokken ze niet verder; ze wachtten tot de 
wolk weer opsteeg. 38Zolang hun tocht duurde, rustte overdag de wolk van de HEER op 
de tabernakel, ’s nachts verscheen er een vuur in, dat voor alle Israëlieten zichtbaar was. 
 
 
 
 
 



Zingen: Lied 601 
Licht dat ons aanstoot in de morgen, 
voortijdig licht waarin wij staan 
koud, één voor één, en ongeborgen, 
licht overdek mij, vuur mij aan. 
Dat ik niet uitval, dat wij allen 
zo zwaar en droevig als wij zijn 
niet uit elkaars genade vallen 
en doelloos en onvindbaar zijn. 
 
Licht, van mijn stad de stedehouder, 
aanhoudend licht dat overwint. 
Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 
of ergens al de wereld daagt 
waar mensen waardig leven mogen 
en elk zijn naam in vrede draagt. 
 
Alles zal zwichten en verwaaien 
wat op het licht niet is geijkt. 
Taal zal alleen verwoesting zaaien 
en van ons doen geen daad beklijft. 
Veelstemmig licht, om aan te horen 
zolang ons hart nog slagen geeft. 
Liefste der mensen, eerstgeboren, 
licht, laatste woord van Hem die leeft. 
 

Preek 
 
Zingen: HH 294 

Al mijn zonden, al mijn zorgen, 
neem ik mee naar de rivier. 
Heer, vergeef mij en genees mij. 
Vader, kom, ontmoet mij hier. 
 
Want dit water brengt nieuw leven 
en verfrist mij elke dag. 
't Is een stroom van uw genade, 
waar 'k U steeds ontmoeten mag. 
 
Refrein: 
Here Jezus, neem mijn leven, 
ik leg alles voor u neer. 
Leid mij steeds weer naar het water, 



'k wil U daar ontmoeten,Heer. 
Al mijn zonden, al mijn zorgen, 
neem ik mee naar de rivier. 
Heer, vergeef mij en genees mij. 
Vader, kom, ontmoet mij hier. 
 
Want dit water brengt nieuw leven 
en verfrist mij elke dag. 
't Is een stroom van uw genade, 
waar 'k U steeds ontmoeten mag. 
(Refrein) 
 
Kom ontvang een heel nieuw leven, 
kom en stap in de rivier. 
Jezus roept je, Hij verwacht je 
en Hij zegt: "Ontmoet mij hier." 
 
(Refrein) 
Leid mij steeds weer naar het water; 
'k wil U daar ontmoeten, Heer. 
 

Doopgedachtenis 
 
Inleiding 
Inleiding belofte, dopelingen, persoonlijke gedachtenis 
Belofte en afkeer van het kwade 
Broeders en zusters, 
in de doop zijn wij met Christus begraven 
om met Hem ten leven te worden opgewekt. 
Daarom vraag ik u op te staan en antwoord te geven. 
Wilt u de HEER uw God dienen  
en naar zijn stem alleen horen? 
(allen:) Ja, dat wil ik. 
 
Wilt u zich verzetten tegen alle machten  
die als goden over ons willen heersen? 
Ja, dat wil ik. 
 
Wilt u ieder slavenjuk afwerpen 
en leven in de vrijheid van Gods kinderen? 
Ja, dat wil ik. 
Schaamt u dan niet Christus te belijden, 
want het evangelie is een kracht van God 
tot behoud van wie gelooft; 
en antwoordt in gemeenschap met de kerk van alle eeuwen: 



Geloofsbelijdenis gezongen 
 Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, 
 Schepper des hemels en der aarde. 
 En in Jezus Christus, 
 zijnen enig geboren Zoon, onze Here, 
 die ontvangen is van de heilige Geest, 
 geboren uit de maagd Maria 
 die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
 is gekruisigd, gestorven en begraven 
 nedergedaald ter helle, 
 ten derden dage wederom opgestaan van de doden, 
 opgevaren ten hemel, 
 zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, 
 vanwaar Hij komen zal 
 om te oordelen de levenden en de doden. 
 Ik geloof in de heilige Geest, 
 ik geloof ene heilige, algemene, christelijke Kerk, 
 de gemeenschap der heiligen,  vergeving der zonden, wederopstanding des 
vleses en een eeuwig leven.  Amen, amen, amen. 
 

Dopelingen afgelopen jaar 
18 april 2021: 

Milou Wiegel 
Marin Chyanna [Marìn Sjai Janna] Pulto 

4 juli 2021: 
Jesse Felix Bruins 
Junia Elise Stigter  
Joshua Simon Eikelenboom 

17 oktober 2021: 
Ties van Wijk 
   

Gebed voor dopelingen 
 
Uitleg 
Er is nu gelegenheid om je eigen doop te gedenken 
of met het verlangen naar die doop bezig te zijn. 
Daar zijn allerlei manieren voor. 
Je kunt gewoon op je plaats blijven, 
en luisteren naar het dooplied dat wordt gezongen of meezingen. 
Je kunt naar voren komen, 
stilstaan bij het doopwater, het aanraken, er een kruisteken mee maken. 
Je kunt hier knielen 
om Gods zegen te ontvangen, 
gewoon omdat je blij bent, 
omdat je verdriet hebt, 



omdat je een klus te doen hebt waar je tegen opziet, 
om een last achter je te laten.. 
om je toe te wijden... 
om wat er in jouw hart leeft, het is iets tussen jou en de HEER, 
het is dan ook niet nodig daar iets over te vertellen. 
 
Ondertussen klinkt het lied over de doop. 
 
Lucas 23:56b  
Op sabbat namen ze de voorgeschreven rust in acht. 
Lucas 24:8:  
Toen herinnerden ze zich zijn woorden. 
 
Persoonlijke doopgedachtenis, ondertussen klinkt het lied Doop en toekomst vol 
van hoop 
 
Lied:   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. 

 
Binnendragen nieuwe paaskaars 
 
Lezing:  
Lucas 23:56b (Op sabbat…)- 24:8 
 
Stilte 
 
Zingen: Laat uw heil’ge liefdegloed 

onze koude werken doden 
en versterk in ons de moed 
om de eeuw’ge nacht ontvloden, 
voordat wij tenondergaan, 
op te staan. 
 
Breekt de jongste morgen aan, 
geef, o Opgang uit den hoge, 
dat wij met U opgestaan 
alle leed vergeten mogen, 
doe ons opgaan tot uw feest 
onbevreesd. 

 
Zegen 



Emmaüsviering 
Eerste Paasdag 

Emmaüsviering 
 
Gebed 
 
Verhaal Lucas 24: 13-35 
Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een dorp dat Emmaüs heet 
en zestig stadie van Jeruzalem verwijderd ligt. Ze spraken met elkaar over alles wat er 
was voorgevallen. Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen 
toe en liep met hen mee, maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herken-
den. Hij vroeg hun: ‘Waar loopt u toch over te praten?’ Daarop bleven ze somber ge-
stemd staan. Een van hen, die Kleopas heette, antwoordde: ‘Bent u dan de enige 
vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is?’ Jezus vroeg 
hun: ‘Wat dan?’ Ze antwoordden: ‘Wat er gebeurd is met Jezus uit Nazaret, een mach-
tig profeet in woord en daad in de ogen van God en van het hele volk. Onze hogepries-
ters en leiders hebben hem ter dood laten veroordelen en laten kruisigen. Wij leefden 
in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden, maar inmiddels is het de derde 
dag sinds dit alles gebeurd is. Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons 
in verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen, vonden ze zijn 
lichaam daar niet en ze kwamen zeggen dat er engelen aan hen waren verschenen. 
De engelen zeiden dat hij leeft. Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan 
en troffen het aan zoals de vrouwen hadden gezegd, maar Jezus zagen ze niet.’ Toen 
zei hij tegen hen: ‘Hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat u 
niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? Moest de messias al dat lijden 
niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan?’ Daarna verklaarde hij hun wat er in al 
de Schriften over hem geschreven stond, en hij begon bij Mozes en de Profeten. 
Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. Jezus deed alsof hij verder wilde 
reizen. Maar ze drongen er sterk bij hem op aan om dat niet te doen en zeiden: ‘Blijf 
bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde.’ Hij ging mee het dorp in en 
bleef bij hen. Toen hij met hen aan tafel aanlag, nam hij het brood, sprak het zegenge-
bed uit, brak het en gaf het hun. Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem. 
Maar hij werd onttrokken aan hun blik. Daarop zeiden ze tegen elkaar: ‘Brandde ons 
hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons ontsloot?’ Ze ston-
den op en gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de elf en de anderen aantrof-
fen, die tegen hen zeiden: ‘De Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en hij is aan 
Simon verschenen!’ De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en 
hoe hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood. 
 
Emmaüswandeling 
Ga met iemand die je niet zo goed kent, maar er wel vriendelijk uitziet, een half uur 
wandelen.  
1. Stel je (indien nodig) aan elkaar voor, wie ben je, wat doe je in het dagelijks leven, 

op welke manieren ben je betrokken bij KerkDelfgauw? 



2. Loop 5 minuten in stilte (als je een alarm zet, kun je je concentreren op het stil 
zijn). 

3. Wat heeft je geraakt in de diensten rond Pasen? 
4. Als Jezus nu naast je zou lopen, wat zou je willen vragen? 
5. Wat betekend Jezus’ opstanding voor jou? 
6. Optioneel: Je kunt samen afsluiten met gebed. 
7. Om 20:15 graag weer terug in de kerk 
 
Emmaüsmaaltijd 
Uitleg:  
 
Luisterlied Emmaus 

 
Uitnodiging  
 
Tafelgebed 
 
Onze Vader 
 
Instellingswoorden 
 
Delen van brood en wijn 

Bij het brood: het lichaam van christus voor jou gegeven. 
Bij de beker: het bloed van christus voor jou vergoten  

 
Lied 

Jezus Heer, levend brood, 
al wie komt tot U krijgt nooit honger. 
Jezus Heer, opgestaan, 
wie vertrouwt op U krijgt nooit dorst. 
 

Vrede van Christus 
 

 




