
Van gebroken brood tot opkomend licht 

Stille Week 2022



WITTE DONDERDAG 
14 april 2022 in De Knipe

orgelspel: Prière - Théodore Dubois
welkom en mededelingen
inleidend orgelspel: Meditativo over ‘Ik wil mij gaan vertroosten’ - Johan van Dommele
stilte, votum en groet
LIED 561: 1 2 3 (staand)
gebed om ontferming
LIED 561: 4 5
gebed bij de opening van het Woord
LIED 556: 1
schriftlezing: Genesis 1:26-30
LIED 556: 2
schriftlezing: Romeinen 8:18-25
LIED 556: 3
schriftlezing: Lucas 22:1-7
LIED 556: 4
overdenking
LIED 393: 1
schriftlezing: Lucas 22:8-13
LIED 393: 2
	 tijdens	het	naspel	worden	de	gaven	ingezameld
	 -	voor	de	Stichting	Kozon	(solarcooking)	-
	 en	wordt	de	tafel	bereid
schriftlezing: Lucas 22:14-20
LIED 393: 3
tafelgebed
delen van brood en wijn
 onder het zingen van LIED 568:
  Ubi	caritas	et	amor,
	 	 ubi	caritas,	Deus	ibi	est.
	 De	diaken	van	dienst	geeft	aan	wanneer	u	naar	voren	kunt	komen	
	 om	brood	en	wijn	te	ontvangen.
schriftlezing: Lucas 22:24-27
LIED 569: 1 2 3 (staand)
zegen
LIED 569: 4 (staand)
Postlude over Lied 569



GOEDE VRIJDAG 
15 april 2022 in De Knipe

orgelspel: Méditation - Déodat de Séverac
stilte, votum en groet
LIED 571, cantor: 1 2, allen: 3 4 (staand)
gebed voor Goede Vrijdag
LIET 129 (út Hertslach)
					steeds	onderbroken	met	schriftlezing:	Genesis	1:31
blik op de schepping (overdenking)
cantor: LIED 580
schriftlezing: Romeinen 8:18-26
stilte
woordloze zuchten (orgelspel)
stilte
Lucaspassie 
	 met	PSALM	22	uit	de	Nieuwe	Psalmberijming
LIED 590: 1 3
bloementroost (onder doorgaand orgelspel)
 een	ieder	steekt	een	witte	bloem	onder	het	kruis
LIED 590: 4 (staand)
zegen
LIED 590: 5 (staand)
Postlude over Lied 590
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PAASNACHT 
16 april 2022 in De Knipe

orgelspel: Le Silence - Louis Vierne
stilte
PSALM 65: 1 (we blijven hierbij zitten)
stilte
schriftlezing: GENESIS 2:1-3
stilte
schriftlezing: EXODUS 20:8-11
stilte
overdenking van de Sabbat
schriftlezing: LUCAS 23:50-56
LIED 580
stilte
psalmgebed: PSALM 130
stilte
LIED 625
     met intocht van het Licht
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625. Groen ontluikt de aarde
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2.	  Onder	  steen	  bedolven
	  	  	  	  lijkt	  de	  liefde	  Gods.
	  	  	  	  Rest	  haar	  niets	  dan	  rusten
	  	  	  	  in	  de	  harde	  rots?
	  	  	  	  Diep	  in	  het	  graf
	  	  	  	  is	  Hij	  de	  weg	  gegaan
	  	  	  	  van	  het	  zaad	  dat	  stervend
	  	  	  	  nieuw	  ontkiemt	  tot	  graan.

3.	  Zaad	  van	  God,	  verloren
	  	  	  	  in	  de	  harde	  steen
	  	  	  	  en	  ons	  hart,	  in	  doornen
	  	  	  	  vruchteloos	  alleen	  –
	  	  	  	  heen	  is	  de	  nacht,
	  	  	  	  de	  derde	  dag	  breekt	  aan.
	  	  	  	  Liefde	  staat	  te	  wuiven
	  	  	  	  als	  het	  groene	  graan.

tekst Eppie Dam
muzyk Jan de Jong 

2. Onder steen bedolven
    lijkt de liefde Gods.
    Rest haar niets dan rusten
    in de harde rots?
    Diep in het graf
    is Hij de weg gegaan
    van het zaad dat stervend
    nieuw ontkiemt tot graan.

3. Zaad van God, verloren
    in de harde steen
    en ons hart, in doornen
    vruchteloos alleen –
    heen is de nacht,
    de derde dag breekt aan.
    Liefde staat te wuiven
    als het groene graan.
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schriftlezing: ROMEINEN 8:18-27
     bij elk vers wordt een licht ontstoken
LIED 612: 1 2 (staand)
overdenking bij brood en beker
tafelgebed
LIED 643: 1 2 3 4 5
delen van brood en wijn
	 De	diaken	van	dienst	geeft	aan	wanneer	u	naar	voren	kunt	komen	
	 om	brood	en	wijn	te	ontvangen.
psalmgebed: PSALM 57
zegen (staand)
LIED 642: 1 2 (staand)
	 Dit	lied	blijven	we	herhalen	tot	allen	met	hun	aan	de	Paaskaars	
	 ontstoken	licht	de	kerk	hebben	verlaten.	Zij	die	het	eerst	buiten	
	 zijn	vormen	al	zingend	een	haag	langs	het	kerkpad.

  Ik	zeg	het	allen,	dat	Hij	leeft,
	 	 dat	Hij	is	opgestaan,
	 	 dat	met	zijn	Geest	Hij	ons	omgeeft
	 	 waar	wij	ook	staan	of	gaan.

	 	 Ik	zeg	het	allen,	en	de	mond
	 	 van	allen	zegt	het	voort,
	 	 tot	over	’t	ganse	wereldrond
	 	 de	nieuwe	morgen	gloort.


