
Orde van dienst 
Witte Donderdag 19.30 uur
goede vrijdag 19.30 uur
eerste paasdag 10.00 uur

Oo
ste

rkerkgemeenschap Zeist

met Illustraties van linda Verholt



Illustratie: Linda Verholt



Orde van dienst 
goede vrijdag 2021

Oosterkerk Zeist - 19.30 uur

voorganger: Reinier Sonneveld | kerkmusicus: Willem Harold Boog
m.m.v. de Oosterkerkband (OKB) o.l.v. Pieter Cobelens |  
ouderling: Martin Rus

Orgelspel: ‘O wij arme zondaars, bedelaars onrein ... Kyrië eleïson’  
(175 LvdK | bew. W.H. Boog), Pastorale ‘Mijn Verlosser hangt aan ‘t kruis’ 
(189 LvdK | R. van Mazijk), Twee Lijdenskoralen (W.H. Boog) 
‘Jezus, om Uw lijden groot’ (178 LvdK) en ‘Leer mij, o Heer,  
Uw lijden recht betrachten’ (177 LvdK)

1. BIJEENKOMEN
• Verwelkoming en mededelingen
• Aansteken van de paaskaars
• Inleidend orgelspel: ‘Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij’ 

(Psalm 22: 1 | bew. D. Sanderman)
• Votum en Groet
• OKB (solo) ‘Jesus was an only Son’

Well Jesus was an only son
As he walked up Calvary Hill
His mother Mary walking beside him
In the path where his blood spilled

Jesus was an only son
In the hills of Nazareth
As he lay reading the Psalms of David
At his mother’s feet



A mother prays, “Sleep tight, my child, sleep well
For I’ll be at your side
That no shadow, no darkness, no tolling bell,
Shall pierce your dreams this night.”

In the garden at Gethsemane
He prayed for the life he’d never live,
He beseeched his Heavenly Father to remove
The cup of death from his lips

Now there’s a loss that can never be replaced,
A destination that can never be reached,
A light you’ll never find in another’s face,
A sea whose distance cannot be breached

Well Jesus kissed his mother’s hands
Whispered, “Mother, still your tears,
For remember the soul of the universe
Willed a world and it appeared.”

• Bemoediging
• Gebed 
• OKB (solo) ‘Via Dolorosa’

Langs de Via Dolorosa, in Jeruzalem die nacht
Verdrongen zich de mensen in de straat
Daar staarden ze Hem na
De man die sterven moest op Golgotha

Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg
Ging de Christus onze Koning als een Lam
Maar omdat Hij van ons hield, met heel zijn hart, is Hij gegaan
Langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha



Er kwam bloed uit al zijn wonden, uit de striemen op zijn rug
Uit de kroon van doornen om zijn hoofd gekneld
En hij droeg met elke stap de hoon van hen
Die schreeuwden Kruisigt Hem

Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg
Ging de Christus onze Koning als een Lam
Maar omdat Hij van ons hield, met heel zijn hart, is Hij gegaan
Langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha

Zijn kruis werd een troon
Zijn bloed wast ons schoon
En het stroomt door het hart van Jeruzalem

Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg
Ging de Christus onze Koning als een Lam
Maar omdat Hij van ons hield, met heel zijn hart, is Hij gegaan
Langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha

2. WOORD 
• Beeld: 1, ontmaskeren
• Lezer: Marcus 15: 33-35
• Spreker: Christus opent de gordijnen
• OKB (‘samenzang’) 598 - Als alles duister is

Als alles duister is,
Ontsteek dan een lichtend vuur
Dat nooit meer dooft,
Een vuur dat nooit meer dooft.
Als alles duister is,
Ontsteek dan een lichtend vuur
Dat nooit meer dooft,
Een vuur dat nooit meer dooft.



• Beeld: 2, verhogen
• Lezer: Johannes 19: 28-29
• Spreker: Christus tilt op 
• Orgelspel (‘samenzang’) 578: 1, 4, 5 en 6  

- O kostbaar kruis, o wonder God

1. O kostbaar kruis, o wonder Gods, 
waaraan de Prins der glorie stierf. 
Ik wil om U zijn zonder trots, 
ik acht verlies wat ik verwierf.

4. Het rode bloed, Zijn koningskleed 
bedekt het schandelijke kruis, 
dat wordt door alles wat Hij leed 
de levensboom van ‘t paradijs.

 
5. En door Zijn dood en door Zijn bloed, 

is nu de wereld dood voor mij. 
Ik ben gestorven, maar voor goed, 
van heel de dode wereld vrij.

6. De aarde zelf is veel te klein, 
voor wie U waarlijk loven wil. 
Uw liefde is een groot geheim, 
zij vraagt geheel mijn hart en ziel.

 
• Beeld: 3, vergeven
• Lezer: Lucas 23: 33-37
• Spreker: Christus omhelst
• OKB (solo) ‘Erbarme Dich’ (J.S. Bach)



3.  ANTWOORD 
• Gebed
• Orgelspel (‘samenzang’) 590: 1, 2 en 5 - Nu valt de nacht

1.  Nu valt de nacht. 
Het is volbracht: 
de Heer heeft heel Zijn leven 
voor het menselijk geslacht 
in Gods hand gegeven.

2.  De wereld gaf 
Hem slechts een graf, 
Zijn wonen was Hem zwerven; 
al Zijn onschuld werd Hem straf 
en Zijn leven sterven.

 
5. Hoe wonderlijk, 

uitzonderlijk 
een sabbat is gekomen: 
eens voor al heeft Hij het juk 
van ons afgenomen.

4.  UITEENGAAN
• Zending en zegen
• Toelichting

Op Stille Zaterdag kunt u via de website van de Oosterkerkgemeente (na het 
openen van de link) luisteren en kijken naar de beeld- en geluidsopnamen van 
het Passieconcert door Willem Harold Boog en verschillende musici vanuit de 
Grote Kerk in Nijkerk. Uitgevoerd worden Lijdens werken van Zwart, Asma, 
Sandeman, Bach en Pergolesi (het prachtige Stabat Mater).




