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Voorbereiding 
De Avondmaalstafel is leeg. 
De dienst begint in stilte. Een ieder komt heel 
stil de kerk binnen en neemt geruisloos plaats 
in de banken. 

 
Jannie Veenstra, 
ouderling van dienst 
heet ons welkom.   
We zingen het 
intochtslied ‘Gedenken 

wij vanavond”. 
 
Na de bemoediging volgt een kort inleidend 
woord. Vanavond herdenken we het lijden en 
sterven van Jezus, maar ook ons eigen verdriet 
en leed in de wereld. 
 
Dan volgt psalm 22 gesproken en gezongen.  
‘It wie jo han dy’t my libben joech, it wie troch 
Jo dat ik it each opsloech’. 
 

De Passie 
We zingen de passiewoorden van lied 558:1 
‘Jezus om uw lijden groot’.   

 
Daana volgt het lijdensverhaal 
van onze Heer Jezus Christus 
volgens de beschrijving van 
de evangelist Lucas gelezen 
door Klaaske de Boer en 
Sándor Weerstra. Lucas 22: 
39 tot en met 23:55 uit het 
NBV 
De lezingen worden steeds 
afgewisseld met lied 558 : 5, 
2, 6,7,8. 

 

De lezing begint met de vermelding dat Jezus 
naar de olijfberg vertrok. Het eindigt met het 
moment dat hij bij de plek die de Schedelplaats 
heet, werd gekruisigd, samen met de twee 
misdadigers, de een rechts van hem, de ander 
links. Jezus zei: ‘Vader, vergeef hun, want ze 
weten niet wat ze doen’.  
 
Dan leest Alie Kalsbeek uit ‘Passiewoorden’ van 
Janneke Nijboer  
Ze kennen hem niet 
doen hun werk, 
opdracht is opdracht, 
anders is het hun beurt. 
 
Ze kennen hem niet, 
weten niet van liefde, 
die opstandig maakt 
en bergen verzet. 
 
Ze kennen hem niet,  
verscholen achter 
hun onwetendheid 
slaan ze de spijker op zijn kop. 
 
Pas als je iemand kent,  
Leg je de wapens neer, 
ontsnappen in de stilte 
woorden van vergeving. 
 

Daarna leest Sandor voor dat één 
van de kruisigde misdadigers zegt 
dat Jezus niets ontwettigs heeft 
gedaan. En hij vraagt Jezus: ‘Denk 
aan mij wanneer u in uw koninkrijk komt’. Jezus 
antwoordde: ‘ik verzeker je: nog vandaag zul je 
met mij in het paradijs zijn’. 
 
Rond het middaguur werd het donker in het hele 
land doordat de zon verduisterde. De duisternis 
hield drie uur aan. 
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Uit de Passiewoorden 
Tempelkleed en wolkendek 
Scheuren dwars doormidden, 
Als schreeuwend hij de hemel openbreekt: 
‘Vader. In uw handen leg ik mijn geest’ 
Toen hij dat gezegd had, blies hij de laatste adem uit’. 

 
De paaskaars wordt 
nu gedoofd en er 
volgt een stilte.   
Sandor leest verder 
uit Lucas 23: 47-49 
‘alle mensen die 
Jezus gekend 

hadden waren op een afstand 
blijven staan, ook de vrouwen die 
hem vanuit Galilea gevolgd waren en alles 
hadden zien gebeuren’.   
 
Passiewoorden: 
Gestorven zijn ontelbaar velen,  
rustig in de slaap, angstig als 
opgejaagd wild, overvallen 
plotsklaps weggerukt, of elke 
dag een beetje – piepjong, oer oud. 
 
Als meer dan duizend 
doden, is hij gestorven. 
Hem vertrouwen wij ze toe, 
in die verwonde handen, 
Om ze te dragen  
Van de laatste tot de eerste dag. 
 
Zou ook ik daar ooit kunnen schuilen? 
 

Een rode roos wordt door Alie 
in het prikkeldraad om het 
kruis gezet.  
 

Daarna volgt een stilte en wordt het licht 
gedimd. 

 
De kerk-gangers kunnen nu 
bloemen en een waxine-
lichtje halen bij Janke en 

Aagje en 
vervolgens 
bij het 
kruis 
leggen. In 
stilte 
bidden we 

voor wie in 
deze wereld 
in nood zijn.  
Ondertussen 
luisteren we 
naar de aria 
(tenor) ‘Lasst 
mich ihn nur 
noch einmal kussen’  
Lucas Passion 
(BWV 246) van 
anonieme 
componist. 
 

Dan zingen we 
lied 369 b  
zonder 
begeleiding. 
 
Het eerste deel wordt solo gezongen door ds. 
Wiebrig. 
Het tweede deel zingen we met zijn allen. 
 
Iedereen verlaat de kerk in stilte.  
 
Nu begint het wachten. We wachten af…tot op de 
derde dag. Morgen is een stille dag, een stille 
zaterdag en kan een ieder rond het kruis plaatsnemen 
om bloemen te leggen en een kaarsje aan te steken 
en naar muziek te luisteren. 

Medewerkers 
Voorganger: ds. Wiebrig Romkema de Boer  
Organist:       Albert Minnema  
Koster:          Klaas Krol   
Ouderling van dienst:  Janny Veenstra 
2e ouderling: Elske Posthuma  
Diakenen:     Alie Kalsbeek, Tjitske Cnossen en   
                     Nieske Span 
Dienst is mee georganiseerd door het Praethuys. JR 


