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Voorgangers:  ds. Sietske Blok en Jan Glorius 

Piano:   Erna Melis 

Zangers:   Marianne van den Hoek en Simone Snakenborg 

Lector:  Margriet Kraak 

Ouderling:  Abje van Andel 

 

 
Bemoediging:   
 
Gezongen Acclamatie:   

“Onze hulp is in de naam van de Heer 
die hemel en aarde gemaakt heeft.”  (LB 291b) 

 
Sietske: 
Onze hulp in de naam van de Heer, 

die Hemel en aarde gemaakt heeft. 
Die trouw blijft tot in eeuwigheid 

en nooit laat varen het werk van zijn handen. 
 
Wend uw ogen naar mij, kom haastig mij helpen. 

Richt uw ogen op mij dit uur, 
kom haastig mij helpen. 

 
Zie in duisternis uw ontelbare mensen. 
Zie hun goede wil, hun wanhoop, onmacht, schuld. 

Zie allen die leven op aarde, nietig, onzeker. 
 

En zie ons hier, dit huis vol mensen. 
 
Allen:  

Kyrie eleison 
 

Sietske:  
Zie in schemering uw ontelbare mensen, 
allen voor eeuwig geboren; 

zie hun levenswil, hun daadkracht, door en vrees, 
hun kleine groet liefde. 

 
En zie ons hier, dit huis vol mensen. 

 



Allen:  
Kyrie eleison 
 

Sietske: 
Zie allen die leven op aarde, hun leven niet zeker, 

arme, verworpene, vluchteling vreemde, 
zieken van lichaam, ontroostbare harten. 
 

En zie ons hier, dit huis vol mensen. 
 

Allen:  
Kyrie eleison 
 

Sietske:  
Hoor Israël, Hij/Zij onze God, Hij/Zij Een. 

Heb Hem/Haar lief, jouw God, met heel je hart en ziel,  
uit al je kracht. 
 

 Gezongen Acclamatie:  
 “Onze hulp is in de naam van de Heer 

die hemel en aarde gemaakt heeft.”  
 

Gebed 

Enige, 

Wees aanwezig hier, deze avond,  

dit uur, 

op deze plek waar wij bij elkaar zijn. 

Wees aanwezig in deze, onze wereld 

die gebukt gaat onder een pandemie 

waardoor mensen sterven 

waardoor mensen ziek worden 

waardoor mensen eenzaam worden 

en onzeker over hun toekomst. 

Wees aanwezig bij de armen van onze stad,  

van ons land, van onze wereld 

die altijd weer en overal het eerst en het meest getroffen worden. 

Wees aanwezig bij ons dit uur, 

bij onze machteloosheid om zoveel onrecht en oorlog, 

bij onze angst voor geweld en terreur, 

onze zorgen om de polarisatie in ons land 

en om alles wat er mis gaat. 

Wees bij ons in ons sterfelijk bestaan 

met ouderdom, ziekte en gebrek, 

in de schaduw van de dood. 

Wees bij ons nu wij het lijden en sterven  

van Jezus van Nazareth gedenken, 

de Mensenzoon, 

de Messisas, 

ons houvast, onze hoop en onze toekomst. 

Enige, 



dat wij in verbondenheid met elkaar 

en met alle lijdende mensen in onze wereld, 

het duistere passieverhaal mogen lezen en overwegen 

in het besef dat Gij nooit varen laat het werk van uw handen! 

Amen 

Lezing Hosea 6: 1 - 6  
 

Lied  In manus tuas Pater (Taize)  
 

In Uw handen beveel ik mijn geest. 
 
Passie  Markus 14: 32 – 15: 39 

 
• Nachtwake (Markus 14: 32 – 42) Sietske 

• Stilte 
• Arrestatie (Markus 14: 43 – 52) Jan 

• Muziek 
• Jezus verhoord (Markus 14: 53 – 65) Sietske 
• Stilte 

• Verraad Petrus (Markus 14: 66 – 72) Jan 
• Muziek 

• Jezus voor Pilatus (Markus 15: 1 – 15) Sietske 
• Stilte 
• Kruisiging (Markus 15: 16 – 32) Jan 

• Muziek 
• Jezus sterft (Markus 15: 33 – 39) Sietske 

 
 
Stilte  

   
Lied “Beeld en Gelijkenis” 

 
Beeld en gelijkenis van Hem die leeft, een mensenzoon,  
heeft hij geen macht begeerd,  

geen aanzien als een god,  
en heeft zich niet aan de gestalte dezer wereld  

onderworpen.  
 
Heeft niet, roofzuchtig, voor zichzelf geleefd,  

maar zich ontdaan van zijn bezit.  
En is de weg gegaan die langs de zelfkant voert,  

het duister in.  
En is niet halverwege omgekeerd,  
maar heel de weg gegaan.  

 
Is op de slavenmarkt gaan staan,  

om als de minste mens verkocht te worden  
en werd zo één van hen die mensonwaardig zijn.  
Werd niemand met wie niemand zijn.  

En wie hem zien keren zich van hem af.  
 

En trok het lijden aan en droeg het als een lam  
en stond stom voor zijn scheerders  

en werd gehangen als een slaaf.  
 



Zo is hij mens geworden, een gerechte;  
beeld en gelijkenis van Hem die leeft en liefde is.  
Hem noemen wij:  

Heer, Mensenzoon van God,  
Leidsman en lotgenoot,  

Jezus Messias. 
 
Gebed 

 
Lezing graflegging / Markus 15: 40 – 47  

 
Doven Paaskaars Sietske 
  

Stille aandacht 
 

 
 


