
1  

 
 

Protestantse gemeente te Hoek 
 

april 2021 
 

Drie Dagen van Pasen 
 
 
 
 
 
 

Een spoor van liefde 
 

Lijden is uit te houden,  
als het door liefde is omgeven 
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De drie dagen van Pasen 
 
 

Zoals de viering van de zondag het begin en hoogtepunt is van de week, 
zo zijn de ‘drie dagen van Pasen’ het hoogtepunt van het kerkelijk jaar. 
Zij vormen het diepe geheim van God in Jezus Christus. 

 

 

Elke viering gedenken we een bijzonder moment en zal er een bijzondere 
dag komen. In gedachten volgen wij de laatste dagen van Jezus in 
Jeruzalem, van Witte Donderdag tot Paasmorgen, 
elk met eigen accenten, vorm en inhoud. 

 

 

We hopen dat we er als gemeente en ook ieder persoonlijk door bemoedigd 
en geïnspireerd worden om ieder op eigen wijze en met eigen 
mogelijkheden de weg van geloven in en leven met Christus verder te gaan. 
Opnieuw of voor het eerst. 

 
 

 

Op Witte Donderdag vieren we de Maaltijd van de Heer, het begin van het 
driedaagse Paasfeest. Een feestelijke viering die na de tafelviering een 
omslag heeft naar de dreiging van de gevangenneming en kruisiging 
van Jezus. 

 
 

 

In de dienst van de Goede Vrijdag staat het lezen en bezingen van het 
lijdensevangelie centraal. 
We worden stil en bezinnen ons op de betekenis in onze tijd van het lijden 
en sterven van Jezus Christus. 

 
 

 

Stille Zaterdag Paasavondviering, met dit jaar de monoloog  
‘Een liefdeslied’ van en door Mieke Felix. Gebaseerd op de teksten van de 
Mattheüspassie. Ze maakte een nieuwe vertelling. Samen met de 
hedendaagse klank, nieuwe muziek van de gitaar van haar neef Simon 
Felix werd het een nieuw geheel. 
 
Na afloop dragen we de Paaskaars binnen als begin van het Paasfeest. 

 
 

De viering van de Paasavond zetten we voort in de morgen van de 
Eerste dag, Pasen. 
Een dienst waarin we volop het Licht begroeten en vieren dat het donker in 
deze wereld niet het laatste zal zijn!
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Witte Donderdag 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De liturgische kleur is Wit. 
Vandaag het feestelijke begin van het Paasfeest 

 
 
 

voorganger:  ds. Saskia Ketelaar  
ouderling van dienst: Daniëlle Rijksen 
organist:   Conny van Hermon 
koster:                        Finie Herrebout 
Videowall:   Kees Biesheuvel 
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Orde van dienst 
 

Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
  Tekst bij de symbolische schikking: 

Er is moed voor nodig om in tijden van onzekerheid en verdriet onze huizen,  
harten en gedachten open te zetten. Soms zitten we zo vast in onze eigen gedachten, 
dat we een heel nieuw perspectief nodig hebben dat alleen een vreemde ons kan 
bieden. Een ontmoeting met een vreemdeling, die ons leven in een nieuw licht beziet, 
is dan een groot geschenk.  
Laten we doen als de Emmaüsgangers en ons openstellen voor onverwachte 
ontmoetingen. Wie weet ontmoeten we Jezus zelf in de ander. 

 
Intochtslied:  Psalm 116         (zo mogelijk staande) 

Lied 116: 1, 2 en 3    
 

Bemoediging  
 

Vg.  Wie woont in de hoede van de allerhoogste God 

Gm.  overnacht in de schaduw van de Almachtige 
Vg.  bij nacht en ontij heb je niets te vrezen 

Gm.  Hij is een schild, een muur om je heen 
Vg.  Het is avond en nog lang geen morgen, 
  we zijn samen. Het is goed en fijn, 
  maar ook vreemd. 
  We delen brood en wijn met elkaar, 
  vreugde en verdriet 
  En we weten hoe het verder zal gaan. 
  Het leven blijft onzeker. 
  En daarom steken we het licht aan, 
  want zonder een enkel licht 
  blijf je verlangen naar het volle licht. 
 
Vg.  God heeft het licht geschapen en sprak: ‘Er zij licht!’ 
Gm.  Daarom moeten wij licht brengen in elkaars leven 

 
Inleiding bij deze dienst 
 
Kinderlied  ‘Ik was hongerig’  Elly & Rikkert 

 
Ik was hongerig en jij gaf Mij te eten 
toen Ik dorst had bood je Mij je beker aan 
‘En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van Mijn broeders’ 
zegt Jezus 
‘dat heb jij aan Mij gedaan’ 
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Toen Ik koud was gaf je Mij je eigen kleren 
Ik was een vreemdeling jij liet Mij binnengaan 
‘En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van Mijn broeders’ 
zegt Jezus 
‘dat heb jij aan Mij gedaan’ 
 
Toen Ik ziek was ben jij mij komen helpen 
Ik was gevangen jij ging niet bij Mij vandaan 
‘En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van Mijn broeders’ 
zegt Jezus 
‘dat heb jij aan Mij gedaan’ 

 

Gebed 
 

 

Evangelielezing: Johannes 13: 1 – 15        Lector: Karel Jeddens 
 

Zingen:   ‘Toen Jezus wist nu is gekomen’    Lied 569 

    Voetwassing 

 
Overdenking 
 
Orgelspel 
 
Geloofsbelijdenis               (zo mogelijk staande) 
 

Ik geloof in God de Vader die de bron van leven is, 
heeft uit liefd’ ook mij geschapen, licht in onze duisternis. 
Nieuwe vrijheid heeft hij gegeven, zijn profeten wijzen de weg, naar het land 
van de belofte, voor zijn volk en ieder mens. 

 

 

Ik geloof in Jezus Christus die voor ons geboren werd, 
Kind van God en zoon van Maria, mens van tijd en eeuwigheid. Door zijn 
weg van lijden en sterven – groot is het geheimenis – opent hij een nieuwe 
toekomst, voor wie zijn weg volgen wil. 

 

 

Ik geloof in Gods vuur van liefde, dat zijn Geest in mensen werkt. In 
zijn naam zijn wij verbonden, om te bouwen aan zijn kerk. 
door het brood – dit is Mijn lichaam -, door de wijn – dit is Mijn bloed – 
schenkt hij ons steeds nieuwe krachten, maakt Hij alle dingen goed. 
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Maaltijd van de Heer 
 
Inzameling van de gaven (en toebereiding van de Tafel) onder orgelspel.  
De collecte is bestemd voor de plaatselijke diaconie; de diaconie wil een 
‘Zinspiratieboom’ aan Verzorgingshuis Vremdieke geven.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gebed over de gaven en voorbeden 

waarin drie keer wordt herhaald: 
Vg: Zo bidden wij tezamen: 

Gm: Heer, onze God, wij bidden u: verhoor ons 

 
Tafellied:   ‘Liefde, eenmaal uitgesproken’ Lied 791: 1, 2, 3 en 6 

 
Tafelgebed 

Vg: De Heer zal bij u zijn 
Gm: De Heer zal u bewaren 
Vg: Verheft uw harten 
Gm Wij hebben ons hart bij de Heer 
Vg: Brengen wij dank aan de Heer, onze God 
Gm Het past ons de Heer te danken 
 

Vg: Ja waarlijk, het past ons o goede God,  
 u te danken, want uw trouw blijkt ons telkens weer. 
 Vreugde geeft U ons te drinken, 
 met goedheid omgeeft U ons. 
 Zo gaat Uw zon over ons op. 
 Daarom zegenen wij Uw grote Naam, 
 we danken U samen met allen die ons zijn voorgegaan, 
 samen met allen die van Uw liefde leven  
 en zingen het uit:      
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Gm: Heilig, heilig Heilig! Hemelhoog verheven 
 Boven ons mensen de naam van God de Heer! 
 Heilig, heilig, heilig, schepper van de wereld 
 Mensen beneden zingen u ter eer.    Lied 985: 1 

 
Vg: Wij danken U, o God, 
 om Uw Zoon Jezus Christus, 
 de vrucht uit de schoot van Uw volk Israël, 
 het brood uit de hemel. 
 Jezus, de wijnstok, op wie wij zijn geënt. 
 In Hem mogen wij U zien, 
 in Hem herkennen wij  
 Uw trouw en Uw goedertierenheid 
 want Hij hield zijn ogen en hart gericht op U 
 en Hij was met ontferming bewogen over mensen, 
 tot in de nacht waarin Hij werd verraden. 
 Want in de nacht waarin Hij werd overgeleverd 
 nam Hij een brood, sprak de dankzegging uit, 
 brak het en zei: "Dit is mijn lichaam voor u 
 doet dit tot mijn gedachtenis." 
 Zo nam Hij ook de beker nadat de maaltijd afgelopen was  

en zei: "Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed:  
doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis." 
 

Gm: Als wij dan eten van dit brood 
 en drinken uit deze beker 
 verkondigen wij zijn dood en leven 
 totdat hij komt       Lied 403a 

 

Vg: o God, laat ons dan in Hem blijven: 
ranken, gevoed met leven, 
opdat wij vrucht dragen, 
vruchten van Uw Geest. 
Maak ons zo één lichaam 
dat Uw liefde vieren kan 
dat weet van Kanaän, 
Uw goede aarde voor mensen. 
Voeg al Uw mensenkinderen samen 
in het huis van Uw liefde 
het land van Uw belofte. 
Zo bidden wij: 
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Allen: ‘Onze Vader’ 
 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, 
Uw Naam worde geheiligd, Uw Koninkrijk kome, 
Uw wil geschiedde gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
En vergeef ons onze schulden 
Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, 
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid 
Tot in de eeuwigheid.  
AMEN. 
 

Gemeenschap van brood en wijn onder orgelspel 
 

Slotlied:               ‘In stille nacht’             Lied 571   
 
 
 

Onder zacht orgelspel verlaten wij in stilte de kerkzaal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nu is de tafel leeg, 
het brood gegeten,  

de wijn gedronken en genoten. 
De disgenoten zijn verzadigd. 

Hij die ons de voeten waste  
- opdat wij zouden doen als Hij- 
Hij zoekt de stilte van de nacht. 
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Goede Vrijdag 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Vandaag is het Goede Vrijdag en gedenken we de sterfdag van Jezus. 
Een avond met ‘gevulde stilte’ 

 
 
 

 

voorganger: ds. Nel Roggeband, Tholen  
ouderling van dienst:  Elly Tollenaar 
organist:  Joke de Putter 
koster:  Ko Dees 
Videowall: Andrea van Hermon 
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Orde van dienst 
 

Inleiding 

 
 Vg: Kom we gaan, zei hij.....en we gingen     
  met lood in de benen en de moed in onze schoenen  
  op onze pasgewassen voeten.      
    KOM WE GAAN!!!      
  Struikelend door het donker van de koele avond   
  over heggen en door struiken                                          
  onze benen opengehaald aan stekels!     
  Doodmoe van het reizen, het eten.....     
  de zware woorden en de wijn      
  vallen we op de grond.        
  En nu, wat moeten we nu met Hem, met die mens?  

... dat kind van GOD? 

 
STILTE 

 
Vg: Spreken we ook op deze avond uit.....     

  dat onze Hulp is de naam van de Eeuwige.     

Allen:  die hemel en aarde gemaakt heeft 
Vg: Bij U Heer schuilen wij        

       in het onbarmhartig licht van deze dag.     
  Hoor ons o GOD blijf niet verre van ons. 

Allen:  Hoor ons en kom ons te hulp! 
Vg: Gij, onze beschutting tegen nacht en ontij.    

  Gij, de grond van ons vertrouwen.      
  In uw handen bevelen wij ons leven.  

Allen:  Beschut ons met de schaduw van uw vleugels. 
 

STILTE 
 

Vg: Vanavond gedenken wij dat Jezus niet wegliep   
  voor de dreiging van lijden en dood.     
  Vrijwillig de weg bleef gaan die Hij dacht te moeten gaan. 
  Hier op deze avond zien wij op naar Zijn kruis.   
  Laat dit voor ons zijn als een waken en bidden met Hem. 

Allen:  In uw handen Heer bevelen wij ons leven.  
  Amen 
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Psalmlezing: Psalm 22  
tekst: Sytze de Vries – Psalm 22, in een vrije bewerking 

 

Jou roep ik, God, heel de dag,        
 maar nee, Je antwoordt niet. 

En ’s nachts roep ik Jou, 
maar stilte vind ik nergens. 

 

Woon Jij niet daar waar het lied blijft klinken? 
  Ons voorgeslacht heeft Jou vertrouwd 

en Jij was hun redding. 
Maar wie ben ik? 

  Geen mens meer, een worm en allemans spot 
  door mensen geminacht. 
 

Van kinds af aan was Jij mijn God. 
Waarom dan zo ver? 
Waar ben Jij als alles te veel wordt? 
Geen mens die dan helpt … 

 

Als water dat wegloopt,  zo val ik uiteen. 
Mijn hart is als was, 

      mijn kracht is verdroogd, 
     mijn tong als een brok in mijn keel. 
   Ik lig in het stof van de dood 
     en Jij laat me daar … 
      Blijf dan niet ver!  Help Je dan niet? 

Maar  toch wil ik zingen! 
 

Toch houd ik Je naam hoog bij al wie mij lief zijn: 
voor een verschoppeling kent Hij geen verachting, 
verbergt Hij zijn aangezicht niet. 
Hij hoort wie Hem roept. 

 

  Ja, toch zal ik zingen en houd ik Je naam hoog 
    bij al wie mij lief zijn. 

 
 
 
Zingen:  ‘Mijn ogen zijn gevestigd’  Lied 25a  

 
Mijn ogen zijn gevestigd 
op God, of Hij mij redt. 
Mijn hart, hoezeer onrustig, 
heb ik op Hem gezet. 
Kan ik de nacht verduren, 
waarin Gij verre zijt? 
Gij zult mijn voeten sturen 
in ’t duister van de tijd. 
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Maar wees mij dan genadig    
en richt mijn leven op, 
dat ik opnieuw gestadig 
kan gaan in ’s levens loop. 
Mijn hart, hoezeer onrustig, 
heb ik op U gezet, 
mijn ogen zijn gevestigd 
op U, tot Gij mij redt. 

 

Inleiding op het passieverhaal 
 

Vg: GOD, Mijn Vader, hun Vader,      
  Ik sprak tot hen over uw liefde en trouw,     
  over vriendschap en mededogen.      
  Maar de mensen bleven doof voor deze woorden.   
  Zij wilden Uw liefde, uw trouw niet!     
  Is dan alles voor niets geweest? 

  
Het is tegen de achtergrond  van deze woorden van Ds. Sytze de Vries dat wij 
op de avond van deze vrijdag Hem, Jezus Christus eerst en vooral gedenken 
als degene die Gods liefde in alle diepte tot uitdrukking heeft gebracht in en 
door zijn manier van leven. Als een mens die er was voor mensen, zorg en 
liefde uitdroeg voor de arme en geringe, voor hen die verloren dreigden te 
lopen. En die dat met de meest gruwelijk dood moest bekopen.  
Gedenken wij deze mens, deze verraden, in de steek gelaten, gevangen 
genomen, vernederde, gemartelde en gruwelijk aan zijn einde gekomen mens 
met de woorden van de evangelist Johannes. 
 
Het Passieverhaal naar Johannes gelezen en gezongen. 
 

Johannes 18: 1 – 11  (... zou ik dan deze beker niet drinken ...) 
 

Koraal:  O grosse Lieb – Johannes Passion    
 
Johannes 18: 12 – 27 
 

Zingen: ‘Petrus’ – melodie  Psalm 116 
 

  Hoe vaak heb ik hem vurig trouw beloofd 
zonder de diepte van die daad te weten? 
Hoe snel deed ik of ik hem was vergeten 
en heeft de nacht mijn vurigheid gedoofd. 
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Hij sprak van liefde – maar tot welke prijs? 
Hij bood de vrijheid – maar ik bleef gevangen. 
Hij sprak van trouw en raakte mijn verlangen. 
Maar nu hij zwijgt, bied ik hem geen bewijs. 

 
Die tot zijn vrienden ons verkozen had 
en ons liet delen in zijn groot vertrouwen, 
die mij de rots dacht waarop hij kon bouwen – 
was ik de vriend die dat nooit meer vergat? 

 
Kan ik de naam die mij is toevertrouwd     (‘Petrus’ = ‘Rots’) 

ooit nog met opgeheven hoofde dragen? 
Is het te laat? Hij zou mij mogen vragen 
hoe ik met heel mijn leven van hem houd. 

 
Johannes 18: 28 – 19: 3 (… en ze sloegen hem in het gezicht) 
 
Koraal nr. 11  Wir hat dich so geslagen    Johannes Passion 
 
Johannes 19: 4 – 16  (... moet ik uw koning kruisigen ...) 

 
Zingen ‘Pilatus’ – melodie Lied 536 
 

Waar was de koning die men in Hem zag,    
Moest Hij als kroon de machteloosheid dragen, 
stilzwijgend tronen boven al mijn vragen,     

 heeft Hij mijn eerbetoon soms afgewacht. 
 
Noem mij het kwaad dat Hem werd toegedicht. 
Wat wekte toch de woede van Zijn broeders.     

 Waarom verlangden zij dat Hij moest bloeden.    
 Ik werd Zijn beul, gehouden aan mijn plicht.  

 
Wist Hij de prijs die mij dat heeft gekost.     

 In alle onschuld waste ik mijn handen,      
 wilde geen deel uitmaken van Zijn schande.     
 Ik liet Hem gaan, nooit laat Hij mij meer los. 

 
Johannes 19: 17 – 27  (....en zij kruisigden Hem...) 
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Zingen    – melodie Lied 576   
 

Hoe eenzaam en verlaten 
sta jij daar voor de dood. 
Geen mens om mee te praten, 
je angst is veel te groot. 
Jij reikt nog naar je vrienden, 
hun warmte die nog lacht. 
 

Bespot, beroofd, geslagen 
van misdaden beticht 
geen kleed meer om te dragen, 
prooi van een volksgericht 
en boze tongen spreken 
gemene lastertaal 
om zo je naam te breken 
dood moet jouw Godsverhaal. 
 

Johannes 19: 28 – 30  (… en Hij gaf de geest ...) 

 
De Paaskaars wordt gedoofd en het orgel gaat uit 

 
STILTE 

 
Johannes 19: 31 – 37  (... en zij hebben Hem doorstoken ...) 
 

De aarde beeft ... de bodem scheurt zich open    
 de grond onder mijn voeten, 
 niets zal meer zijn zoals het was. 
 De onschuld stierf ... is alles nu gestorven?     
 Het licht, het leven, de waarheid die niet sterven kon? 
 
Johannes 19: 38 – 42  (... en ze legden Jezus in het graf ...) 

 
STILTE 
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Daar zitten we dan 
 

Hij heeft het zelf gewild...zegt men!!!!!       
Hij koos ervoor om goed te zijn, en kijk.:  

Godverlaten – eenzaam – dood – graf  
En mét en ná hem zijn miljoenen andere levens opgehouden te bestaan. 
 

Zo velen ongenoemd gedood, gestorven, afgeslacht, verwond,  
vernietigd, leeggebloed en neer geknuppeld.   
Zo velen net als Hij gemarteld, afgemaakt.   

Godverlaten – eenzaam – dood – graf  
En waar waren - zijn wij? 

Waar waren wij toen Hij zijn kruis op zich nam, viel en opnieuw viel.  
 Waar waren ......en zijn wij?  
     En ja...daar zitten we dan, wat kan er nu nog? 
     Kan er Liefde groeien in deze zo pikdonkere nacht?  

Onvoorwaardelijke liefde? 
 

 
Laat ons bidden met de woorden van het gebed dat ons  

       van Jezus is overgeleverd 
 

 

Slot van de Matteus Passion: ‘Wir setzen uns mit Tränen nieder’  
      - Herreweghe 

 
 
 

 
- in stilte verlaten wij de kerk – 
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Stille Zaterdag 

Paasavondviering 

 
De nacht waarin wij de doorbraak vieren 
van het licht op alles wat duisternis is. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Francis Bacon ‘Crucifixion’ 
 

 

Een liefdeslied 
 

door Mieke Felix 
een monoloog gebaseerd op de teksten van de Mattheüspassie. 

met muzikale omlijsting door Simon Felix 
 
 
 
 
voorganger: ds. Saskia Ketelaar 
ouderling van dienst:  Ko Dieleman 
koster:  Patrick de Koning 
videowall:  Karina Wolfert 
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Orde van dienst 
 

De wake begint in stilte als een voortzetting van Goede Vrijdag 
 

we nemen voorin plaats in een halve cirkel  
 

 
 

Stilte 
 
Inleiding op deze avond 
 
‘Een Liefdeslied’  
  met Mieke Felix (spreekstem) & Simon Felix (elektrische gitaar) 
 
Stilte 
 
  
Bij de symbolische schikking: 

Het wordt stil. Jezus is gestorven 
 Zijn lichaam is begraven. Zijn naam is uitgesproken. 
 Hij heeft een plek gekregen.  

Meer kunnen zijn vrienden niet voor Hem doen. 
Zijn lichaam is teruggegeven aan de aarde en wacht, 
als een zaadje in de grond, op een nieuw begin. 
Samen met alle mensen wachten we af bij Zijn gesloten graf. 

 
Stilte  

 
Binnenbrengen van de nieuwe Paaskaars             
 

Zuivere vlam, verdrijf met je licht de schaduw van de dood.      (lied 458) 
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De viering van de Paasavond zetten we voort 
in de morgen van de Eerste dag, Pasen, 

waarin we vieren dat het donker in deze wereld 
niet het laatste zal zijn! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Website Protestantse gemeente te Hoek: www.pknhoek.nl 
Ook op facebook zijn wij te vinden! 

 

Voor meer informatie over Kerken en gemeenten die behoren tot de classis Delta: 
www.gelovenindedelta.nl

http://www.pknhoek.nl/
http://www.gelovenindedelta.nl/
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Ik geloof 
 

Ik geloof dat ik op deze aarde ben 
om iets moois, iets goeds 
van mijn leven te maken 

 
Ik geloof dat ik de verplichting heb 

iets moois van deze aarde te maken 
speciaal ook voor anderen. 

 
Ik geloof, dat ik met volle teugen mag genieten 

van alles wat deze aarde te bieden heeft, 
maar nooit ten koste van een ander. 

 
Ik geloof dat ik naar de geest van Christus 

moet leven en mijn medemens 
de hand moet reiken, 

door met hem mee te leven 
en hem begrip en liefde te tonen. 

 
Ik geloof, dat ik door zó te leven 

mijn leven zin geef; en dan 
is het leven waard geleefd te worden 

 
Amen 

 
 

Uit: Woorden van geloof, hoop en liefde-  
uitgave Protestantse Kerk 2011 

 
 

 
 
 
 
 


