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Diaconie/ZWO collecte 14 april 2022  TEAR bij de uitgang 
TEAR is een christelijke ontwikkelingsorganisatie met als 
werkgebied Afrika, Azië en Latijns-Amerika. De stichting wilvaak via 
lokale kerken, mensen in de derde wereld die in armoede leven een 
mogelijkheid bieden om te bouwen aan hun eigen leven en dat van 
hun kinderen. 
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Stille week 2022 
 
THEMA:   

Op weg naar Pasen 
 
Gezamenlijke Vieringen 
 
 
Aanvang: 19.30 uur In de Geref. Kerk, Oranjestraat 
 
Voorgangers: 
Ma: Cock Kroon         
Di: Sipke de Boer                 , 
Wo: Zeth Wattimena 
Do:  ds. Caroline Oosterveen 

ds. Jacques Steenkamp 
ds.  Elias Pattij 

 
Organist  
Ma: Sipke de Boer 
Di: Job André 
Wo: Johan Hulshof 
Do: Ed Keijzer 
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Maandag 11 april 
* Stilte 
* begroeting 
* zingen: Psalm 31: 3, Mazmur 31: 3 
 
 Gij zijt mijn rots, Gij wilt mij wezen,  
 om uwen naam, o Heer,  
 toevlucht en tegenweer.  
 Gij leidt mij uit, ik zal niet vrezen.  
 Al spannen zij hun netten,  
 Gij zelf zult mij ontzetten. 
 
 Hu! Engkau karang dan kotaku, 
 gembala, jang penuh 
 kasihan jang teguh. 
 Sebab Namamu antarla'^aku, 
 dan tjariklah'^akan djaring, 
 jang dalamnja ku baring.  
* gebed 
* lezing: Lucas 23: 26-31 in het Maleis  
Toen Jezus werd weggeleid, hielden de soldaten een zekere Simon 
van Cyrene aan, die net de stad binnenkwam. Ze legden het kruis op 
zijn rug en lieten het hem achter Jezus aan dragen. Een grote 
volksmenigte volgde Jezus, evenals enkele vrouwen die zich op de 
borst sloegen en over hem weeklaagden. Jezus keerde zich echter 
naar hen om en zei: ‘Dochters van Jeruzalem, huil niet om mij. Huil 
liever om jezelf en je kinderen, want weet, de tijd zal aanbreken dat 
men zal zeggen: “Gelukkig wie onvruchtbaar is, gelukkig de 
moederschoot die niet gebaard heeft en de borst die geen kind heeft 
gezoogd.” Dan zullen de mensen tegen de bergen zeggen: “Val op 
ons neer!” en tegen de heuvels: “Bedek ons!”  Want als dit gebeurt 
met het jonge hout, wat zal het verdorde hout dan niet te wachten 
staan?’  
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 Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen 
 zoekend naar hoop, troost in uw woord. 
 Spreek door ons heen tot de verdrukten, 
 zo wordt uw stem gehoord. 
 Christus, ons licht, 
 schijn door ons heen, schijn door het duister. 
 Christus, ons licht, 
 schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 
  
 Zoekend naar brood lijden zij honger, 
 zoekend naar water lijden zij dorst. 
 Maak ons uw brood, breek ons voor allen, 
 U bent de vredevorst. 
 Christus, ons licht, 
 schijn door ons heen, schijn door het duister. 
 Christus, ons licht, 
 schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 
* toebereiding door ds. Jacques Steenkamp 
* Onze Vader 
* Instellingswoorden  
* Viering Heilig Avondmaal in een kring 
* zingen: Lied 556: 4,5  
 Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan, 
 aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven, 
 ons is een lofzang in de mond gegeven, 
 sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan. 
 
 Dit is uw opgang naar Jeruzalem 
 waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen, 
 vrede aan allen die uw naam verhogen: 
 heden hosanna, morgen kruisigt Hem! 
 
* Zegen door ds. Pattij 
* Orgelmuziek 
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deze tafel aanligt.  Want de Mensenzoon moet heengaan zoals het 
voor Hem bepaald is, maar wee de mens die Hem zal uitleveren.’  Ze 
vroegen zich onder elkaar af wie van hen zoiets zou kunnen doen. 
Toen ontstond er onder hen onenigheid over de vraag wie van hen 
de belangrijkste was.  Jezus zei tegen hen: ‘Vorsten oefenen 
heerschappij uit over de aan hen onderworpen volken, en wie macht 
heeft laat zich weldoener noemen.   Laat dat bij jullie niet zo zijn! De 
belangrijkste van jullie moet de minste worden en de leider de 
dienaar.  Want wie is belangrijker: degene die aanligt om te eten of 
degene die bedient? Is het niet degene die aanligt? Maar Ik ben in 
jullie midden als iemand die dient. 
 
* meditatie door ds. Caroline Oosterveen 
* orgelspel 
* zingen:  Lied 1005: 2 en 3 
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• Meditatie 
• Orgelspel 
• Zingen Lied 187: 1, 2 en 3 Uit LbvK 1973 

 
1   Daar gaat een lam en draagt de schuld 
 der wereld met zich mede;  
 het boet in eindeloos geduld 
 voor al wat wij misdeden. 
 Daar gaat het en het wordt zo moe, 
 stil gaat het naar de slachtbank toe, 
 't vindt nergens meer een weide. 
 Smaad neemt het op zich, hoon en spot, 
 wonden en doodsangst zijn zijn lot 
 en zegt: dit wil ik lijden. 
 
2   Ik zal daarvoor mijn leven lang 
 U danken, dit gedenken: 
 de liefde, die 'k van U ontvang, 
 U, Jezus, wederschenken. 
 Gij zijt het licht, Heer, van mijn hart; 
 wanneer het in de dood verstart, 
 dan zijt Gij nog mijn leven. 
 Niets heb ik van mijzelve meer, 
 zie, alles wat ik ben, o Heer, 
 zij in uw hand gegeven. 
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3   Ik zal mij in uw lieflijkheid 
 bij dag en nacht verblijden; 
 ik wil mijzelf nu en altijd 
 U tot een offer wijden. 
 Ik wil voor U mijn hartebloed 
 uitstorten, Heer, want Gij zijt goed, 
 uw naam zij hooggeprezen. 
 Al wat Gij voor mij zijt geweest, 
 dat zal diep in mijn hart en geest 
 voorgoed besloten wezen. 
 
* Onze Vader 
* zingen: Lied 556: 1 
 
 Alles wat over ons geschreven is 
 gaat Gij volbrengen deze laatste dagen, 
 alle geboden worden thans voldragen, 
 alle beproeving van de wildernis. 
 
* orgelspel 
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Donderdag 14 april 
* Stilte 
* begroeting door ds. Elias Pattij 
* zingen: Psalm 31: 4, Mazmur 31: 4 
 
 In uwe handen, God almachtig, 
 beveel ik nu mijn geest. 
 Mijn hart is onbevreesd. 
 Ik ben altijd uw trouw indachtig, 
 mijn God, die als ik schreide 
 mij troostte en bevrijdde. 
 
 Ja Hu, njawaku kuserahkan 
 kedalam tanganmu. 
 Tulunganmu teguh, 
 ja El-Amin, ta terkatakan! 
 Ku tahu, Kau setia, 
 kaugli jang sia-sia. 
 
* gebed 
* lezing: Lucas 22: 14-27 in het Maleis  
Toen het tijd was, ging Hij samen met de apostelen aanliggen voor 
de maaltijd.  Hij zei tegen hen: ‘Ik heb er hevig naar verlangd dit 
pesachmaal met jullie te eten voor de tijd van mijn lijden 
aanbreekt.  Want Ik zeg jullie: Ik zal geen pesachmaal meer eten 
totdat het zijn vervulling heeft gekregen in het koninkrijk van God.’  Hij 
nam een beker, sprak het dankgebed uit en zei: ‘Neem deze beker 
en geef hem aan elkaar door.  Want Ik zeg jullie: vanaf nu zal Ik niet 
meer drinken van de vrucht van de wijnstok tot het koninkrijk van God 
gekomen is.’  En Hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak 
het brood, deelde het uit en zei: ‘Dit is mijn lichaam, dat voor jullie 
gegeven wordt. Doe dit, telkens opnieuw, om Mij te gedenken.’   Zo 
nam Hij na de maaltijd ook de beker, en zei: ‘Deze beker, die voor 
jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond, dat door mijn bloed 
gesloten wordt. 
Maar weet wel dat degene die Mij zal uitleveren samen met Mij aan 
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* zingen:  Lied 558: 5, 10  
  
5     Here, om uw bloedig zweet,  
  als Ge alleen de wijnpers treedt,  
  om de kelk vol bitter leed, Kyrie eleison.  
 
10     Heer, om uw vijf wonden rood,  
  om uw onverdiende dood,  
  smeken wij in onze nood, Kyrie eleison.  
* Onze Vader 
* zingen: Lied 556: 3 
  Jezus, de haard van uw aanwezigheid 
 zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken. 
 Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken, 
 Gij Hogepriester in der eeuwigheid. 
  
* orgelspel 
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Dinsdag 12 april 
* Stilte 
* begroeting 
* zingen: Psalm 31: 7, Mazmur 31: 7 
 
 Doe mij genadig weer aanschouwen  
 uw liefelijk gelaat,-  
 ik ben ten einde raad.  
 Wek in mijn ziel een nieuw vertrouwen.  
 Hoe is mijn moed geslonken,  
 het hart is mij ontzonken. 
 
 Ja Tuhan, sajangla'^akan daku: 
 ku takut dan penat: 
 mataku terkerat, 
 sebab selalupun susahku, 
 dan duka dan ketjiwa  sakiti tubuh, djiwa. 
* gebed 
* lezing: Lucas 23: 32-38 in het Maleis 
Samen met Jezus werden nog twee anderen, beiden misdadigers, 
weggeleid om terechtgesteld te worden. Aangekomen bij de plek die 
de Schedelplaats heet, werd hij gekruisigd, samen met de twee 
misdadigers, de een rechts van hem, de ander links. Jezus zei: 
‘Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.’ De soldaten 
verdeelden zijn kleren onder elkaar door erom te dobbelen. Het volk 
stond toe te kijken. De leiders hoonden hem en zeiden: ‘Anderen 
heeft hij gered; laat hij nu zichzelf redden als hij de messias van God 
is, zijn uitverkorene!’ Ook de soldaten dreven de spot met hem, ze 
gingen voor hem staan en boden hem zure wijn aan, terwijl ze zeiden: 
‘Als je de koning van de Joden bent, red jezelf dan!’ Boven hem was 
een opschrift aangebracht: ‘Dit is de koning van de Joden’.  
 
* meditatie 
* orgelspel 
* zingen:  Lied 558: 8,9  
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8    Om de doornen van uw kroon,  
  om de gees'ling en de hoon,  
  roepen wij, o Mensenzoon, Kyrie eleison.  
 
9     Om uw kruis, Heer, bidden wij,  
 om de speerstoot in uw zij,  
 ga aan onze schuld voorbij, Kyrie eleison.  
 
* Onze Vader 
* zingen: Lied 556: 2  
 Gods schepping die voor ons gesloten bleef 
 ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten, 
 die Zoon van David zijt en Man van Smarte, 
 Koning der Joden die de dood verdreef. 
 
* orgelspel 
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Woensdag 13 april 
* Stilte 
* begroeting 
* zingen: Psalm 31: 12, Mazmur 31: 12 
 
 Maar ik vertrouw op U, mijn tijden,  
 o Heer, zijn in uw hand;  
 maak mij dan niet te schand!  
 Ach, kom mij uit de hand bevrijden  
 van wie, op mij verbolgen,  
 mij totterdood vervolgen. 
 
 Ku tau, segala ketikaku 
 didalam tanganmu: 
 kuharap Dikau, Hu! 
 bri kelepasan kepadaku, 
 tegahkanlah jang tjari 
 djiwaku sesehari. 
* gebed 
* lezing in het Maleis: Lucas 23: 33, 34a, 39-43 
 
Aangekomen bij de plek die de Schedelplaats heet, werd hij 
gekruisigd, samen met de twee misdadigers, de een rechts van hem, 
de ander links. Jezus zei: ‘Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat 
ze doen.’  
Een van de gekruisigde misdadigers zei spottend tegen hem: ‘Jij bent 
toch de messias? Red jezelf dan en ons erbij!’ Maar de ander wees 
hem terecht met de woorden: ‘Heb jij dan zelfs geen ontzag voor God 
nu je dezelfde straf ondergaat? Wij hebben onze straf verdiend en 
worden beloond naar onze daden. Maar die man heeft niets onwettigs 
gedaan.’ En hij zei: ‘Jezus, denk aan mij wanneer u in uw koninkrijk 
komt.’ Jezus antwoordde: ‘Ik verzeker je: nog vandaag zul je met mij 
in het paradijs zijn.’ 
 
* meditatie 
* orgelspel 


