
De drie dagen van Pasen 2021

Witte donderdag 1 april

Het laatste avondmaal

Welkom, bemoediging en groet, gebed

lied 650

lezing uit Jesaja 25:6-9

gezang 762

lezing uit Johannes 13:1-15

gezang 566

woorden ter overweging

Lied 377 

Gebeden

Lezing Mattheus 26:36-46

Avondgebed van Luther

Goede Vrijdag 2 april

Lijden en sterven

Openingswoord

Psalm 22:1,2

Lezing van het lijdensverhaal

van Johannes

Johannes 18:1-11 

Johannes 18: 12-27 

Gezang 558:1,2,3,4,5

Johannes 18:28-40 



Gezang 558: 4,5,6

Johannes 19:1-16 

Johannes 19:17-30 

Stilte

Johannes 19: 31-37 

Gezang 558: 7,8,9,10

Gebeden voor de goede vrijdag

Lied 576b:1

lezing van Johannes 19:38-42 

Stilte

Stille Zaterdag 3 april

Door de dood naar het leven

De kerk is donker en stil

Lied 607:1,2

Er is een oud verhaal over de aarde die leeg en onherbergzaam was. Geen licht en geen duister,

geen zee en geen land. Enkel en alleen het dreigende water van de oervloed die alles opslokt.

Overal doodse stilte. Dan komt God. Hij ziet alleen maar chaos. Maar de Eeuwige heeft een

visioen. Van licht in het duister, van land uit het water, van leven waar enkel nog de dood heerst.

En uit het water van de oervloed roept hij de aarde tevoorschijn. 

Genesis 1:1-5



 Er is een oud verhaal van het volk Israël dat in Egypte was terechtgekomen. Daar worden ze

mishandeld en onderdrukt. Maar Mozes komt met zijn volk in opstand. De Eeuwige roept hem

om met het volk weg te trekken, weg van de onderdrukking, naar een nieuw land, vloeiend van

melk en honing. Het is geen gemakkelijke reis. Door dodelijk dreigend water voert de weg naar

de bevrijding. Het volk Israël moet door het water van de grote vloed. 

Exodus 14: 15-31 

Zingen lied 350:1,2,3,4

Eeuwen voordat Jezus werd geboren leefde er in Jeruzalem een profeet met de naam Jesaja.

Jesaja  leeft  in  een  land  waar  het  hard  en  wreed  toegaat  en  mensen  elkaar  bestrijden  en

onderdrukken. De mensen worden er wanhopig van, en ze vragen zich af waar God is gebleven.

Jesaja verliest de moed niet, en droomt van andere tijden: 

Jesaja 35:1-7 

In Babel leeft de profeet Ezechiël. Hij is met het volk Israël in Babylon, in ballingschap. De

mensen verlangen naar terugkeer, naar huis. Ze hopen op andere tijden. Maar hoe zal dat

gebeuren? Hoe zullen zij  zelf  hun leven een andere wending kunnen geven? Of zullen ze

sterven in een vreemd land, een land waar ze niet thuis zijn en het geluk niet zullen vinden?

Ezechiël 37:1-14

Lied 350:5,6,7

Doopgedachtenis; lezen uit Romeinen 6

Lied 356

Lof van het licht 

Woorden bij het ontsteken van de nieuwe paaskaars

Marcus 16:1-8 

Gezang 601

Wegzending en zegen 


