
Stille Week 2021 
Het christelijke Paasfeest vindt zijn wortels in de Joodse viering van Pesach op 14 – 15 
Nisan, de lentemaand van de Joodse kalender. Als het Christendom in grote delen van 
Europa is doorgedrongen, begint men hier ook het Paasfeest te vieren. Dat feest komt in de 
plaats van het vroegere lentefeest, dat gevierd werd op de eerste zondag na volle maan in 
de lente. Onze Paasdatum wordt nog steeds zo berekend. 
Aanvankelijk vierde men het Paasfeest op de zaterdag en de zondag, omdat men Pasen niet 
in alleen verband bracht met Jezus’ dood (Paaslam), maar ook met Zijn opstanding op de 
eerste dag van de week (zondag). Al in de derde eeuw werd in de traditie van de kerk het 
Paasfeest ruimer opgevat. De viering begon al op de avond van Witte Donderdag, omvatte 
de Goede Vrijdag en de Stille Zaterdag en vond zijn hoogtepunt in de Paasnacht.  
Het Paasfeest is altijd het centrale feest geweest van de kerk. Dit blijkt uit de vele liturgische 
gegevens, die zijn overgebleven over de Drie Dagen voor Pasen. Het is het oudste materiaal 
waarover we beschikken.  
In onze tijd is deze traditie op veel plaatsen in ons land in ere hersteld. De viering van het 
Paasfeest begint dan op de avond van Witte Donderdag. De dagen worden nl. vanaf de 
avond geteld. Want volgens het scheppingsverhaal is dat het begin van de dag. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Witte Donderdag, 1 april, 19.30 uur      
Op deze avond vierde Jezus met zijn discipelen het Joodse Paasfeest (de Sedermaaltijd) en 
stelde Hij de viering van de Maaltijd des Heren in. 
De symbolische kleur is wit. Deze kleur accentueert de feestelijke inzet van de Drie Dagen 

voor Pasen. 

Voorganger: Jan Willem Overvliet 
Organist: Piet Cnossen 
Ambtsdrager: Rients Stielstra 
Lector: Henk Lodder 
Viool: Vivian de Graaff 
Zangers: Greet, Ineke, Henk, Rients 
 

Liturgie: 

Vivian speelt: ‘Giga uit de tweede partita’ 

van Johan Sebastian Bach 

Welkom 

Aansteken van de kaarsen 

Zingen: (Op de melodie van ‘Wilt heden nu treden’) 

Gedenken wij dankbaar de daden des Heren, 
Zijn leven, Zijn dood en verrijzenis, 
en dat wij oprecht tot Jezus ons bekeren 
die onze God en leidsman ten leven is. 
 
Hoe hadden wij onze bestemming vernomen, 
was Jezus de weg niet ten einde gegaan. 
Wie zouden wij zijn, als Hij niet was gekomen 
om in zijn lichaam onze dood te doorstaan. 
 
Gij eerste der mensen, die weerloos en eenzaam 
als graan in de aarde gestorven zijt, 
Gij wordt ons brood, maak ons met U gemeenzaam, 
van harte maak tot wederdienst ons bereid. 



Bemoediging en Groet 
V: Wie woont in de hoede van de allerhoogste God, 
A: OVERNACHT IN DE SCHADUW VAN DE ALMACHTIGE 
V: Bij nacht en ontij heb je niets te vrezen 
A: HIJ IS EEN SCHILD, EEN MUUR OM JE HEEN 
V: De Heer zij met u 
A: OOK MET U ZIJ DE HEER 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 
 
1ste Lezing: Exodus 12: 15 – 20 
 
Vivian speelt: ‘Eerste fantasie van Telemann’ 
 
2de Lezing Marcus 14: 12 – 26 
 
Zingen: Psalm 118: 1 ‘Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen’ 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Muzikaal intermezzo  
Vivian speelt: ‘het eerste deel van Corrente van J.S. Bach’ 
 
Viering van het Heilig Avondmaal  
V: vrede met u allen 
A: VREDE OOK MET U 
V: de harten omhoog! 
A: WIJ HEFFEN ZE OP TOT DE HEER 
V: Laten wij danken de HEER onze God 
A: HET PAST ONS DE HEER TE DANKEN 
V: U komt onze dank toe, Heer, onze God, overal en altijd, door Jezus, onze Heer. 
Wij danken U dat U een helper van mensen bent, dat U naar ons omziet zoals u omzag naar 
Abraham, Izaak en Jakob, naar uw volk in slavernij en hen bevrijdt hebt door de handen van 
Mozes uit het land van de duisternis. Wij danken U, dat Uw Zoon helper van mensen was, 
die zag wie een helper nodig hebben, toen Hij tussen de mensen leefde. Samen met allen 
die in het geloof ons zijn voorgegaan, die weten en ervaren hebben, dat U naar ons omziet, 
zingen wij: 
 
Lied 405: 4  
Heilig, heilig, heilig! Heer God almachtig 
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid 
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
Drievuldig God, die een in wezen zijt. 
 
Voorganger: 
Gezegend zijt Gij om licht en levensadem, woord en geestkracht  
om mensen, die leven uit kracht van U,  
die ons Jezus hebt gegeven, uw joods kind 
die ons voorbeeld werd 
die, tot het laatst van zijn levensgang, 
uw Torah volbracht, toegewijd en trouw – 
die ons leerde gaan  
op de oude weg van uw liefdeswoord 
naar een goed en wijd land 
waar de dood niet heerst. 



Die ons een teken heeft gesteld 
waarin zijn geest openbaar en werkzaam is 
tot op de dag van vandaag. 
Die op de avond voor zijn dood 
brood gebroken heeft 
en aan zijn vrienden uitgedeeld – 
die een beker wijn genomen heeft, 
dankgebed en een zegening uitsprak en gezegd heeft: 
“Doet dit ter gedachtenis  
aan de God die ons bevrijd heeft 
uit het slavenhuis, 
die ons uit de macht van de dood  
bevrijden zal.” 
 
Zo doen wij dan wat Hij heeft voorgedaan, 
eten, drinken, delen brood en wijn, 
teken van geloof dat niets bij God niet kan, 
dat ook door ons 
en met ons  
en in ons 
een nieuwe wereld komen zal 
waar brood en liefde is, 
genoeg voor allen. 
 
Gezegend zij Gij,  
die uw gemeente bijeenroept 
hier en waar ook ter wereld, 
die ons raakt met uw woord, 
die ons kent van gezicht, 
en niet vergeet onze namen. 
 
A: KOM OVER ONS MET UW GEEST! 
A: ONZE VADER…. 
 
Zingen: lied 377: 1, 2, 4, 5 ‘Zoals ik ben, kom ik nabij’    
 
Bij het eten van het  brood wordt gesproken: ‘Lichaam van Christus’ 
En bij het drinken uit de beker: ‘Het bloed van Christus’ 
 
Vivian de Graaff speelt:  Ubi Caritas (Taizé) lied 568a 
‘Waar vriendschap en liefde is, daar is God’ 
 
Dankgebed  
 
Slotlied Lied 574: 1, 3 ‘Glorie zij U Christus’ 
 
Zegen: De Here zegene u en Hij behoede u.  
             De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.  
             De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. 
 
Allen: AMEN 
 
 
 


