Stille Week
2021
Het Witte Kerkje – Huis ter Heide

Stille week
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Witte Donderdag
Goede Vrijdag

Avondgebed
Avondgebed
Avondgebed
Schrift en Tafel
Schrift en Gebed
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Voorgangers
Maandag-woensdag Kerkenraad
Witte Donderdag
dr. Jan Bloemendal
Goede Vrijdag
ds. Els van der Wal en dr. Jan Bloemendal
Omslag: Christus tragt das Kreuz, Auktionshaus Lempertz
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Voorwoord
In de Stille week, tussen Palmpasen en Pasen is er op maandag tot en met
vrijdag elke avond om 19:30 uur een viering in Het Witte Kerkje.
We volgen Jezus tot onder het kruis, in verhalen, liederen en gebeden.
Op maandag, dinsdag en woensdag is er een avondgebed. Het is stil als we
binnenkomen in de kerkruimte, de Paaskaars brandt al. De liturgische kleur
is paars, de kleur van inkeer. Er zijn gebeden en er klinkt orgelspel.
Op Witte Donderdag is de liturgische kleur wit, de kleur van feest.
Op Goede Vrijdag gedenken wij het lijden en sterven van onze Heer. De
dienst heeft het karakter van een wake. Wij wachten en waken aan de voet
van het kruis. We lezen het lijdensverhaal. De lezingen worden afgewisseld
door liederen en stilte. De kleur is opnieuw paars. Aan het eind van de dienst
zwijgt het orgel, het licht dooft.
Wij verlaten de kerk in stilte.
Een stilte die duurt tot wij op Paasmorgen hier weer bijeenkomen.
Dat wij in deze vieringen iets mogen ervaren van het geheim van ons geloof,
van het geheim van Pasen, wens ik ons allen toe.
ds. Els van der Wal

3

`

Zie de mens die in zijn lijden
Zie de mens die in zijn lijden
teken werd voor alle tijden
van wat liefde dragen kan.
Weerloos heeft Hij heel zijn leven
zich aan anderen gegeven –
weergaloos is Hij alleen.
Die hem ooit op handen droegen
zijn dezelfden die hem sloegen
en die vroegen om zijn dood.
Maar nog is zijn hart bewogen
om hun blinde onvermogen –
stervende pleit hij hen vrij.
Hein Stufkens
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Orde van dienst voor het avondgebed op maandag
Het is stil in de kerk
Bemoediging
Vg.
Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Drempelgebed
Vg.
Gij, die er voor ons zijt
en ons elkaar gegeven hebt,
schep ons een hart
doorzichtig en zuiver,
Vg.
geef ons een geest
vast en moedig,
Vg.
dat wij voortgaan op de weg
die uw Zoon voor ons uitging.
.
Breng ons terecht, God.
Vg.
Breng ons weer thuis
en doe ons wonen
in uw zegen.
Amen.
Muziek
Lezing

Jesaja 42: 1–7

Muziek
Evangelielezing
Johannes 12: 1–8
Herhaling van een tekstgedeelte en aansluitend stilte
Muziek
Gebeden
Vg.
Moge ons gebed als wierook opstijgen
voor Uw aangezicht
Moge het, als wij onze handen opheffen,
een avondoffer voor U zijn.
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Avondgebed
Vg.
Heer wij danken U in dit avonduur
dat Gij ons hebt gegeven
om onder uw bescherming deze dag te beëindigen;
dat Gij ons kracht gegeven hebt tot onze arbeid
en ons draagt door uw barmhartigheid.
Wij bidden U, Heer,
doe tot zegen worden
al wat ons benauwt en bezwaart.
Zoals de vruchten van het veld rijpen
onder zonneschijn, wind en wolken,
laat ons zo rijp worden voor uw oogst.
Wij bidden U, hemelse Vader,
dat Gij de glans van uw aangezicht
wilt laten schijnen
over de mensen die wij liefhebben,
over de mensen, die wij moeilijk verdragen.
Van u zijn wij, in het licht en het donker der tijden.
Gij zegent onze uitgang en onze ingang,
in eeuwigheid.
– stilte –
Onze Vader,
die in de hemelen zijt,
uw Naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome;
uw wil geschiede,
gelijk in de hemel, alzo ook op 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
in eeuwigheid.
Amen.
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Muziek
Zegenbede
Vg.

Zegene ons God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.

We verlaten de kerk in stilte
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Orde van dienst voor het avondgebed op dinsdag
Het is stil in de kerk
Bemoediging
Vg.
Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Drempelgebed
Vg.
Niet om te oordelen
zijt Gij gekomen, God
maar om te zoeken wat verloren is,
om te bevrijden
wie in schuld en angst gevangen zijn,
om ons te redden
als ons hart ons aanklaagt.
Neem ons zoals wij hier aanwezig zijn
met heel dat zondige verleden van de wereld
– stilte –
Gij zijt toch groter dan ons hart,
groter dan alle schuld.
Gij zijt de schepper van een nieuwe toekomst,
een God van liefde tot in eeuwigheid.
Amen
Muziek
Lezing

Jesaja 49: 1–6

Muziek
Evangelielezing

Johannes 12: 20–36

Herhaling van een tekstgedeelte en aansluitend stilte
Muziek
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Gebeden
Vg.
Moge ons gebed als wierook opstijgen
voor Uw aangezicht
Moge het, als wij onze handen opheffen,
een avondoffer voor U zijn.
Avondgebed
Vg.
Deze dag is tot een eind gekomen.
Over de aarde verspreidt zich het donker,
nu de zon in het westen is onder gegaan.
Alle dingen keren terug naar hun oorsprong.
Uit de veelheid hebben wij ons losgemaakt
om ons te keren tot onszelf
ons te keren tot U,
die de bron van ons leven wilt zijn.
Wij brengen U wat in ons is:
gedachten en zorgen,
vragen en angsten,
vreugde, verlangen en dank.
Wil het raken met uw zuiverende nabijheid.
Alle dingen mogen komen en gaan in de stilte –
emoties en beelden, ze trekken ons voorbij.
En als het denken even is vertrokken,
opent in de leegte zich ons hart.
Dat het duister ons niet zal verschrikken,
zo bidden wij nu,
dat het een geleide mag worden
op de weg naar U toe:
uw beschermende aanwezigheid
als een engel om ons heen.
Geef Gij het uw beminden in de slaap,
Gij die zegent met vrede.
– stilte –
Onze Vader,
die in de hemelen zijt,
uw Naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome;
uw wil geschiede,
gelijk in de hemel, alzo ook op aarde.
9

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
in eeuwigheid.
Amen.
Muziek
Zegenbede
Vg.

Zegene ons God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest
Amen.

We verlaten de kerk in stilte.
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Orde van dienst voor het avondgebed op woensdag
Het is stil in de kerk.
Bemoediging
Vg.
Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Drempelgebed
Vg.
Hier zijn wij, God,
uw kinderen.
Soms voelen we ons verloren
in deze grote wereld,
soms zijn we elkaar kwijt.
Breng ons bij elkaar,
bescherm ons door uw liefde.
Amen.
Muziek
Lezing

Jesaja 50: 4–9a

Muziek
Evangelielezing

Johannes 17: 1–26

Herhaling van een tekstgedeelte en aansluitend stilte.
Muziek
Gebeden
Vg.

Moge ons gebed als wierook opstijgen
voor Uw aangezicht.
Moge het, als wij onze handen opheffen,
een avondoffer voor U zijn.
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Avondgebed
Vg.
Blijf bij ons, Heer,
want wij vrezen het duistere dreigen
van een nacht die een eeuwigheid duurt.
Blijf bij ons, Heer,
want wij wachten gespannen op de morgen
en wij weten niet of hij wel komt.
Blijf tot ons spreken, ook als wijzelf
door onheil vandaag woordloos zijn geworden.
Blijf naar ons omzien, wanneer onze ogen
speuren naar een lichtpunt in het donker.
Blijf naar ons luisteren, als wij u zeggen
wat wij nog aan niemand hebben toevertrouwd.
Blijf bij ons Heer,
met een enkel woord, een eenvoudig gebaar
vol warmte en troost en gemeenschap.
Blijf bij ons, Metgezel,
ga met ons mee onderweg en vertel ons
het geheim van geloof, hoop en liefde.
Blijf bij ons, Vriend,
en help ons dat wij u niet verlaten
in al uw eenzaamheid van deze nacht.
Blijf bij ons, blijf ons nabij, blijf bij ons.
– stilte –
Onze Vader
die in de hemelen zijt,
uw Naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome;
uw wil geschiede,
gelijk in de hemel, alzo ook op 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
in eeuwigheid.
Amen.
12

Muziek
Zegenbede
Vg.

Zegene ons God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.

We verlaten de kerk in stilte.
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Orde van dienst voor Witte Donderdag
Witte Donderdag is het begin van het Paastriduüm, de drie dagen van Pasen waarin we het
lijden, de dood en de opstanding van Christus gedenken en vieren. We gedenken het laatste
avondmaal dat Jezus met zijn discipelen aan de vooravond van zijn lijden heeft gevierd.

De Paaskaars brandt
Orgelspel
VOORBEREIDING
Votum en groet
Kyriegebed
Orgelspel:

Lied 558: 1, 3, 4 en 5 ‘Jezus om uw lijden groot …’

DIENST VAN HET WOORD
Gebed bij de opening van de Schrift
Lezing uit de Thora Exodus 12: 1–14
Orgelspel:

Lied 556: 1 ‘Alles wat over ons geschreven is …’

Evangelielezing

Mattheus 26: 17–35

Orgelspel:

Lied 561: 1, 2 en 4 ‘O liefde die verborgen zijt …’

Korte overdenking
Muziek:

Lied 571 ‘In stille nacht …’

Voorbeden, stil gebed, Onze Vader
ZENDING EN ZEGEN
Orgelspel:

Lied 650: 1, 2 en 3 ‘De aarde is vervuld van goedertierenheid …’

Zegen
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Orde van dienst voor Goede Vrijdag
Op Goede Vrijdag gedenken wij dat Jezus ‘heeft geleden, onder Pontius Pilatus is
gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle.’ We maken de kruisweg die Jezus
gegaan is, mee. We staan stil bij de liefde die deze weg ten diepste was.
– stilte –
Vg.

De Heer zal bij u zijn.
De Heer zal u bewaren.

Gebed
Lezing

Exodus 12: 21–28

Muziekspel
Lezing 1

Johannes 18: 1–11

Orgelspel:

Lied 558: 1 en 4 ‘Jezus om uw lijden groot …’

Lezing 2

Johannes 18: 12–27

Muziekspel
Lezing 3

Johannes 18: 28–39

Orgelspel:

Lied 558: 6 en 7 ‘Om het zwijgen, het geduld …’

Lezing 4

Johannes 18: 40–19: 16a

Orgelspel:

Lied 558: 8, 9, 10 ‘Om de doornen van uw kroon …’

Lezing 5

Johannes 19: 16b–27

Orgelspel:

Lied 586 ‘Zie de mens die in zijn lijden …’

Lezing 6

Johannes 19: 28–30
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Lezing 7

Johannes 19: 31–42

Orgelspel:

Lied 590: 1, 2 en 3 ‘Nu valt de nacht …’

– stilte –
Gebeden
Elke voorbede wordt afgesloten met: … Heer, ontferm U
Stil gebed en Onze Vader
Onze Vader,
die in de hemelen zijt,
uw Naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome;
uw wil geschiede,
gelijk in de hemel, alzo ook op 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
in eeuwigheid.
Amen.

Orgelspel:

Lied 590: 4 en 5 ‘’t is goed, o Heer …’

Het licht gaat uit.
De Paaskaars wordt de kerk uit gedragen.
– stilte –
We verlaten de kerk in stilte.
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Na de stille week, met als meest intense dag de Goede Vrijdag, gaan we via
de Stille zaterdag op naar Paasmorgen. Dan zullen we feestelijk de
opstanding van de Heer vieren.
Aanvang: 10.00 uur.

HET LICHT
Het licht, Gods witte licht, breekt zich in kleuren:
Kleuren zijn daden van het licht dat breekt.
Het leven breekt zich in het bont gebeuren,
En mijn ziel breekt zich als ze woorden spreekt.
Slechts die zich sterven laat, kan ’t leven beuren:
O zie mijn bloed dat langs de spijkers leekt !
Mijn raam is open, open zijn mijn deuren –
Hier is mijn hart, hier is mijn lichaam: breekt !
De grond is zacht van lente. Door de bomen
Weeft zich een waas van groen, en mensen komen
Wandelen langs de vijvers in het gras –
Naakt aan een paal geslagen door de koorden,
Ziel, die zichzelve brak in liefde en woorden:
Dit zijn de daden waar ik mens voor was.
Martinus Nijhoff, uit: De wandelaar (1916
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Indien u vragen heeft en /of een gesprek wenst met de voorganger, dan is dat
altijd mogelijk: Ds. E. van der Wal, 06-47 09 15 87 evdwal.hwk@gmail.com
http://witte-kerkje.nl
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