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Stille Week 2021: van Palmzondag tot Paasmorgen  
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Instrumentalisten:  
Chris Stellaard (toetsen), Moreno Maugliani (drums), Aron Szabo (elektrische gitaar), Jorim Koch 
(akoestische gitaar) 
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Sandar van Asperen (Jezus), Ineke Telgen (Maria), Jasper ter Beeke (Petrus), Jos Meijering (Judas), 
Tom Schoemaker (hogepriester) 
Discipelen: Sipke Deelstra, Hidde Fokkema, Kyra vd Molen, Paula Lukassen, Ben Bos, Jos Meijering, 
Jasper ter Beeke, Maarten de Graaf, Johan vd Bijl, Joke Pennings, Luc Pennings, Cor Gootjes 
Vragenstellers Petrus: Pieter van der Toorn, André Jaegermann, Evert Brekebede 
 
Tekstschrijvers monologen:  
Herman Kattemölle (Maria), Tom Schoemaker (Petrus en Judas) 
 
Artistiek leider: 
Chris Stellaard 
 
Illustratrice: 
Renée Scholten 
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Eric Spijker (camera en montage), Levien Boes (camera), Wim vd Berg (geluid), Erik Slot (geluid) 
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Michiel de Leeuw 
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Te volgen via:  
YouTube: zie de aparte link bij iedere viering en op www.jachtlaankerk.nl  
Kerkomroep: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11097    
 

Palm- en Passiezondag  

28 maart, 10.00 uur 
 

Te volgen via deze link: 

https://youtu.be/qGHHBhRcbP4  

 

 
 

1. De ontmoeting 
 

 Orgelspel 
 

 Begroeting door de diaken van dienst  
 

 Zingen: LB 118 : 1, 9 Laat ieder ’s Heren 
goedheid prijzen 

 

 

 
9. Dit is de dag, die God deed rijzen, 
juich nu met ons en wees verblijd. 
O God, geef thans uw gunstbewijzen, 
geef thans het heil door ons verbeid. 
Gezegend zij de grote koning 
die tot ons komt in ’s Heren naam. 
Wij zegenen u uit ’s Heren woning. 
wij zegenen u al tezaam. 
 

 Stil gebed 
 
V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft 
V: Die trouw is en het werk van Zijn 
 handen niet loslaat 

 

 Kyriëgebed  
 

 Zingen: LB 547 : 2, 4, 5 Met de boom des 
levens 

 

 
 
4. Laten wij God loven, 
leven van het licht, 
onze val te boven 
in een evenwicht, 
 refrein 
 
5. want de aarde jaagt ons 
naar de diepte toe, 
maar de hemel draagt ons, 
liefde wordt niet moe. 
 refrein 
 
2. De lezingen en de verkondiging 

 
V: De Heer is met u allen 
A: Zijn vrede is met u 
 

 Start van PassionProject en Stille Week 

http://www.jachtlaankerk.nl/
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11097
https://youtu.be/qGHHBhRcbP4
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 Lied: Rollercoaster – Danny Vera 

 

Here we go 

On this roller coaster life we know 

With those crazy heights and real deep lows 

I really don't know why 

And I will go 

To the farthest place on earth I know 

I can travel all the road, you see 

'Cause I know you're there with me 

 

You don't have to slow me down 

'Cause I will always be around 

I will find my way back home 

Where magnolia grows, where magnolia grows 

 

But I guess you know 

Why I do what I do and where I go 

I try to fill that empty space inside 

But I can't do that without you 

 

You're even with me in my dreams 

I see a sail, the seven seas 

I will try to find my way 

You're always there tomorrow, 

you're always there tomorrow 

 

Here we go… 

 

 Palmpasenintocht van de kinderen 
 

 Kinderkoor: Hosanna hosanna, de Heer komt 
voorbij 

 
Hosanna hosanna, de Heer komt voorbij,  
die daar komt gereden, gezegend is hij. 
 
Hosanna, nu nadert de stoet, 
wij komen met palmen hem blij tegemoet. 
 
Hosanna, wij roepen het rond  
en spreiden de mantels voor hem op de grond. 

 

 Link naar het materiaal: 
https://drive.google.com/drive/folders/1zkbOh
FAhQWu974fSISxHf_8mzu4gnb2C?usp=sha
ring  

 

 Lezingen:  
 

 Zacharia 9 : 9 – 10 
 Marcus 11 : 1 - 11  
 
 

 Zingen: LB 549 : 1, 3, 4 De ezelruiter 
 

 
 
3. De vredeskoning! Kijk die vredeskoning. 
Geen zwaard, geen speer; met blote hand, 
gewoon met woorden brengt hij vrede. 
Hosanna krijgt de overhand. 
Nu glanst de hemel, bloeit het land. 
 
4. De ezelruiter! Kijk die ezelruiter. 
De meute aan zijn voeten lacht, 
en rolt een loper uit van jassen. 
Hosanna! Zing en dans en lach! 
Hosanna! Hoop is aan de macht! 
 

 Overdenking 
 

 Lied: Laat mij in die waan – Guus Meeuwis 
 

Ik denk nog steeds dat het kan 
Iedereen naast elkaar 
Soms droom ik ervan 
Ik weet niet goed hoe het moet 
De sleutel nog niet, hoe het werkt, wat het doet 
Een rotsvast vertrouwen 
Ik geloof dat het kan 
Om bruggen te bouwen 
Soms droom ik ervan 
 
Laat mij in die waan… 
 
Ik zie om me heen dat het beeft 
Altijd die angst, dat het wringt tot het breekt 
Misschien ben ik wat naïef of gewoon 
wereldvreemd 
Maar ik heb het zo lief 
Er zit zoveel schoonheid in het kleine geluk 
Een gulzig verlangen, maak dat nou niet stuk 
 
Laat mij in die waan… 

 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1zkbOhFAhQWu974fSISxHf_8mzu4gnb2C?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zkbOhFAhQWu974fSISxHf_8mzu4gnb2C?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zkbOhFAhQWu974fSISxHf_8mzu4gnb2C?usp=sharing
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3. Het verzamelen 
 

 Gebeden 
 Voorbeden 
 Stil gebed 
 Onze Vader  

 

 Mededelingen en toelichting collecte  
 

 Gedicht: ‘Stille Week’ – Jaap Zijlstra 
 

Het voorjaar bloeit, de knoppen breken 
en bloesems geven taal en teken 
 
De vogels zingen. God wat is dit mooi. 
Ook ik wil zingen in mijn alledaagse kooi. 
 
Maar ik kan niet. Deze dagen staat 
tussen de takken uw bebloed gelaat. 
 
De bomen lopen wonderbaarlijk uit 
rond uw verminkte, naakte huid. 
 
Spijkers die hand en hout doorboren, 
de aarde bloeit als nooit tevoren. 
 
Ik hunker naar wat gaande is, 
naar opbloei en verrijzenis. 
 
Maar ik kan het voorjaar nog niet aan, 
eerst moet de Heer zijn opgestaan. 

 

 Zegen 
 

 Zingen: God zal met je meegaan – Sytze de 
Vries/Job de Bruijn 

 
 

Collecte  

Uw bijdrage aan de collecte is zeer welkom; de 
opbrengst wordt (naar rato) verdeeld over de drie 
collectebestemmingen. De collecte is deze week 
bestemd voor: 
 

1. De eerste bestemming is voor de Diaconie 
Gemeentediaconaat. Mensen die extra 
aandacht nodig hebben, waarderen het dat 
ze namens de kerk bezocht worden en met 
de feestdagen een attentie krijgen. Met deze 
collecte wordt het mogelijk gemaakt dat 
mensen die door hun leeftijd of gezondheid 
minder mobiel zijn, of eenzaam zijn door het 
verlies van een dierbare een zichtbaar teken 
van meeleven ontvangen. 
 
2. De tweede bestemming is voor de 
Jachtlaankerk/ Kapel Hoog Soeren, o.a. 
Pastoraat  en Onderhoud gebouwen. 
 
3. De derde bestemming is voor de Plaatselijke 
pioniersplekken. De collecte is speciaal bestemd 
voor de plaatselijke kerkvernieuwing. Om een 
levende gemeente te kunnen zijn is vernieuwing 
belangrijk. In Apeldoorn worden een aantal 
plannen voor kerkvernieuwing uitgevoerd, zoals 
pioniersplekken De Fontein, de Sleutel en de 
Vuurplaats. De landelijke kerk draagt financieel 
bij aan deze zogenaamde pioniersplekken, maar 
dat is niet voldoende. Daarom vragen we ook u 
als plaatselijke gemeente om een bijdrage te 
leveren.  
 
U kunt uw bijdrage overmaken naar 

rekeningnummer: NL21 INGB 0001 1165 00 

t.n.v. Wijkkas Jachtlaankerk & Kapel Hoog 

Soeren te Apeldoorn, o.v.v. “Collecten 

Jachtlaankerk 28-maart-2021” 

Óf: scan met uw smartphone onderstaande QR-

code (niet met de scanner van uw bank-app). U 

wordt naar een “Tikkie” geleid waar u zelf het 

bedrag kunt invullen. 

 

U kunt ook kiezen om de betaallink te gebruiken 

door te klikken op: Collecten 

 

 

https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=CIMvW2cW5Jez8m61pzfw7VHrhoC37lpz
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Maandag 29 maart, 19.30 uur 
 
15 minutes of Passion: Maria,  
de moeder van Jezus  
 
Te volgen via deze link: 
https://youtu.be/QtGE4u3ms7c  
 

 
 
 

 Lied: Blijf bij mij – Ruth Jacott 

 

Mijn blik dwaalt af, ik denk aan jou 

Ik heb je al zo vaak gezien in mijn droom 

Ik vraag me af, waar ben je nou 

Als jij eens wist wat ik je zeggen wou 

 

Blijf bij mij, blijf bij mij 

Na zoveel goeds kan ik je niet meer laten gaan 

Blijf bij mij, blijf bij mij 

Een mooier lot bestaat niet 

Dus vraag ik je, blijf bij mij 

 

Je zoekt me op, keer op keer 

Langzaam aan geef jij je over, meer en weer 

Je blikt dwaalt af, je denkt aan mij 

De buitenwereld heeft altijd gezegd dat wij 

bij elkaar horen als de zon en de maan 

Maar nu jij hier bent en nu ik hier ben 

Lijkt de wereld stil te staan 

 

Blijf bij mij… 

 

Zijn er fraaie woorden voor, 

dan komen ze niet gauw 

Alles wat ik zeggen wou: Ik hou van jou 

 

Blijf bij mij… 

 

 

 

 Maria aan het woord 
 

 Instrumentaal intermezzo 
 

 Gebed 
 

 Lied: Heb het leven lief – Liesbeth List 

 

Leef als een kind  
van de wind en van de liefde 
En herken de open blik 
in de ogen van een vreemde 
Dans met de maan  
sla je armen om de sterren 
Ga je dromen achterna  
op de maat van de seizoenen 
 
Heb het leven lief 
als de stormwind gromt  
en als de lente komt 
En verberg je niet 
als de regen valt  
en als de donder knalt 
Zing het hoogste lied 
vlieg in vogelvlucht  
door de blauwe lucht 
Heb het leven lief  
en wees niet bang 
 
Huil als het moet 
tot je stikt in al je tranen 
Maar ontwapen je verdriet 
met dezelfde overgave  
als waarmee je huilt  
Je kunt uit je as herrijzen 
Het geluk van het moment  
zet een streep door het verleden 
 
Heb het leven lief… 
 
Heb het leven lief 
Met je ogen dicht  
of in het volle licht 
Hou van wie je ziet 
pak de liefde vast  
en verlies haar niet 
Heb het leven lief 
In de grijze nacht  
en als de morgen lacht. 
Heb het leven lief  
en wees niet bang 
Wees maar niet bang 

 

https://youtu.be/QtGE4u3ms7c
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Dinsdag 30 maart, 19.30 uur 
 
15 minutes of Passion: Judas 
 
Te volgen via deze link: 
https://youtu.be/pxKlD2a5pbE 
 

 
 
 

 Lied: Lied van Jezus en Judas – Stef Bos 

Ik zie de afstand in je ogen 

Jij doet alsof ik niet besta 

Wij hebben zij aan zij gestreden 

Nu staan wij tegenover elkaar 

 

Het is te laat om te bepalen 

Wie welke fouten heeft gemaakt 

De rechter heeft zich teruggetrokken 

En deze zaak verjaard verklaard 

 

We hebben elk een kant gekozen 

Dat is de prijs van de gewoonte 

De val van vanzelfsprekendheid 

Jij ziet alleen nog wat je zien wilt 

als je naar mij kijkt 

 

Het is misschien de loop der dingen 

Want elk vuur wordt ooit geblust 

Ik voel hoe wij elkaar ontwijken 

Wij wachten op de Judaskus 
 

We hebben elk een kant… 

 

 Judas aan het woord 
 

 Instrumentaal intermezzo 
 

 Gebed 

 Lied: De Verzoening – Frank Boeijen 

Het was een onbekende weg  

Die ik heb afgelegd 

Na het licht op zoek naar het donker 

Verlangen naar verlangen 

Uit dat harnas van spijt 

Jaloezie en belangen 

Onderweg spuwden stuurlui aan wal hun gal 

Zij hebben nooit iets bereikt,  

Ik bleef eigenwijs 

 

En toen, toen zag ik jou 

Je bent zoveel voor me geweest 

Een meester, een broeder, de mooiste man 

Maar als altijd met iemand  

Die nooit iets zeker weet 

Won mijn twijfel van ons geluk 

Maar vanavond ben ik hier terug 

En ik vraag je 

 

Heb me lief, heb me lief 

Heb dit lichaam lief 

Bemin mij, bevrijd mij 

van het duister in mijn hoofd 

Mijn straat loopt hier dood 

 

Wat achtervolgt mij hier naar toe 

Was het de prijs van de roem 

Of het verlangen om voor één nacht 

Iemand te vertrouwen 

Of was het die hyena, die jakhals 

Die wacht tot ik neerval 

En waarvan ik dacht 

Dat het een vriend was 

 

Maar zijn wij samen niet sterker 

Dan alles wat mij bedreigt 

Ik sta klaar voor de strijd 

Met als wapen de waarheid 

En dat is 

 

Heb me lief, heb me lief 

Heb dit lichaam lief 

Bemin mij, bevrijd mij 

Van dat gevoel van schuld 

Verraad mij met een kus 

Heb me lief, heb me lief 

Ik weet, meer vragen kan ik niet 

Maar wij verzoenen ons vannacht 

Bemin mij, streel mij, heel mij 

Heb me lief 

https://youtu.be/pxKlD2a5pbE
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Woensdag 31 maart, 19.30 uur 
  
15 minutes of Passion: Petrus 
 
Te volgen via deze link: 
https://youtu.be/b9xRT1wKQQg 
 

 
 
 

 Lied van Petrus – Stef Bos 

 

Ik ben een mens van lucht en van water 

een ster die verschijnt en verdwijnt 

De zanger van grote gebaren 

die soms een ander zou willen zijn 

 

Ik heb mijn huis en mijn haard verlaten 

Wie ik liefhad nog één keer gekust 

De veilige haven verlaten 

En ik wist ik kom hier nooit meer terug 

 

Want beter een oorlog dan gewapende vrede 

Beter op zoek gaan dan altijd gewacht 

Beter gevallen dan nooit gesprongen 

En beter de liefde verloren dan nooit liefgehad 

 

Maar ik weet soms niet meer  

wat mijn woorden nog waard zijn 

Weet soms niet meer wat ik hier zoek 

Ik struikel en val ik sta op en ga verder 

Ik ben een mens van vlees en bloed 

 

En ik heb meer beloofd dan ik waar kon maken 

Heb getwijfeld en soms mijn dromen verraden 

Ik heb een vriend laten vallen 

en mezelf vervloekt 

Want ik ben een mens 

Ik ben een mens van vlees en bloed 

 

Want beter een oorlog dan gewapende vrede… 

 

 

 

 Petrus aan het woord 
 

 Instrumentaal intermezzo 
 

 Gebed 
 

 Lied: Laat me – Ramses Shaffy  

Ik ben misschien te laat geboren 

Of in een land met louter licht 

Ik voel me altijd wat verloren 

Al toont de spiegel mijn gezicht 

Ik ken de kroegen, kathedralen 

Van Amsterdam tot aan Maastricht 

Toch zal ik elke dag verdwalen 

Dat houdt de zaak in evenwicht 

 

Laat me, laat me 

Laat me m'n eigen gang maar gaan 

Laat me, laat me 

Ik heb 't altijd zo gedaan 

 

Ik zal m'n vrienden niet vergeten 

Want wie me lief is, blijft me lief 

En waar ze wonen moest ik weten 

Maar ik verloor hun laatste brief 

Ik zal ze heus nog wel ontmoeten 

Misschien vandaag, misschien over een jaar 

Ik zal ze kussen en begroeten 

Het komt vanzelf weer voor elkaar, 

Laat me, laat me… 

 

Ik ben gelukkig niet verankerd 

Soms woon ik hier, soms leef ik daar 

Ik heb m'n leven niet verkankerd 

Ik Heb geen bezit en geen bezwaar 

Ik hou van water en van aarde 

Ik hou van schamel en van duur 

D'r is geen stuiver die ik spaarde 

Ik leef gewoon van uur tot uur, 

Laat me, laat me… 

 

Ik zal ook wel eens een keertje sterven 

Daar kom ik echt niet onderuit 

Ik laat m'n liedjes dan maar zwerven 

En verder zoek je het maar uit 

Voorlopig blijf ik nog jouw zanger 

Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan 

Ik blijf nog lang en liefst nog langer 

Maar laat me blijven wie ik ben, 

Laat me, laat me… 

 
 

https://youtu.be/b9xRT1wKQQg
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Witte Donderdag 1 april, 19.30 uur 
 
Het Laatste Avondmaal 
 
Te volgen via deze link: 

https://youtu.be/k64776uKRuk  

 
 
 
Zet indien mogelijk thuis vooraf een glaasje 
wijn of vruchtensap en een stukje brood klaar 
voor het Avondmaal.  
 
 

 Lied: “Voor nu” – Stef Bos 
 
De avond komt en de dag verdwijnt 
Ik breek het brood en ik drink de wijn 
Drink op jou en ik drink op mij 
Voor nu voor eens en voor altijd 
 
En ik drink op dat wat ons verbindt 
Ik drink op wat opnieuw begint 
Hemelhoog en wijd en zijd 
Voor nu voor eens en voor altijd 
 
Voor nu voor eens en voor altijd… 
 
De zee beweegt en ze staat niet stil 
Ik laat jou los als je ruimte wilt 
En ik weet niet waar de weg ons leidt 
Maar ik hou mij vast aan jou en mij 
 
Voor nu voor eens en voor altijd 
 
En ik zie de waanzin 
De verwarring 
En het vuur dat zich verspreidt 
De wapens spreken en de liefde zwijgt 
Maar ik hou mij vast 
Ik hou mij vast aan jou en mij 
 
Voor nu voor eens en voor altijd... 

 

 Begroeting door de ouderling van dienst 
 
 

 Stil gebed 
 
V: De Heer zal bij je zijn, 
A: De Heer zal je bewaren. 
V: Onze hulp is in de naam van de Heer, 
A: die hemel en de aarde gemaakt heeft. 
V:  Wij willen vanavond Jezus gedenken 
A: want hij deelde met ons zijn leven,  
zijn lichaam 
V:  En zoals hij voor ons heeft gezorgd, 
A: laten wij zo voor elkaar zorgen. Amen. 
 

 Zingen: LB 568a Ubi Caritas 
 

 
 

 Lezing: Exodus 12 : 11 - 17 
Pesachfeest en uittocht uit Egypte 
 

 Instrumentaal intermezzo  
 

 Lezing: Mattheus 26 : 17 - 35 
Het Laatste Avondmaal 
 

 Zingen: ZZZ 635 De eerste keer dat het 
brood werd gedeeld 
 

 
 

 Korte overdenking 
 

 Lied: Zwart / Wit – Frank Boeijen 
 

Hij liep daar in de stad 
's avonds laat 
Plotseling aan de overkant 
zag hij ze staan 

https://youtu.be/k64776uKRuk
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Iemand riep: ‘Je hoort niet bij ons.’ 
Mes, steek, pijn 
 
Denk goed na aan welke kant je staat 
Denk niet wit, denk niet zwart 
Denk niet zwart-wit 
Denk niet wit, denk niet zwart  
Denk niet zwart-wit 
Maar in de kleur van je hart 
Maar in de kleur van je hart 
 
Donker was de straat 
op weg naar het plein 
Een taxi, het is te laat, 
het is voorbij 
Wie wil er bloed op de achterbank 
van de werkelijkheid 
 
Denk goed na… 
 

 Gebeden 
 

 Mededelingen en toelichting collecte 
 

 Tafelgebed 
 

 Onze Vader (Bijbel in Gewone Taal) 
 

Onze Vader in de hemel, 
laat iedereen u eren. 
Laat uw nieuwe wereld komen. 
Laat op aarde uw wil gedaan worden, 
net zoals dat in de hemel gebeurt. 
Geef ons vandaag  
het eten dat we nodig hebben. 
En vergeef ons  
wat we fout gedaan hebben, 
want wij hebben ook andere mensen  
hun fouten vergeven. 
Help ons om nooit tegen u te kiezen. 
En bescherm ons  
tegen de macht van het kwaad. 
Want u bent koning, 
u regeert met grote macht, 
voor altijd. Amen.’ 

 

 Brood en wijn 
 

 Dankgebed 
 

 Zingen: JLB 148b: 2, 3, 4 Behoed en bewaar  
 

2. Behoed en bewaar Jij ons, lieve God, 

wees met ons in al het lijden. 
Wees warmte en licht, 
een menselijk gezicht 
nabij ons in donkere tijden. 
 

3. Behoed en bewaar Jij ons, lieve God 
en geef geloof en vertrouwen: 
een vlam die niet dooft, 
in vrede gelooft. 
Geef dat wij daar zelf aan bouwen. 
 
4. Behoed en bewaar Jij ons, Lieve God, 
omgeef jij ons met jouw zegen. 
Wil in de woestijn 
een bron voor ons zijn  
en zet ons op nieuwe wegen. 

 

 Zegen 
 

 

Collecte 

De Collecte tijdens deze dienst is voor: 
De kerk als plek van hoop en herstel (Syrië) 
Uitzichtloos en rampzalig is de situatie in Syrië. 
Steeds meer mensen in nood doen een beroep 
op kerken voor onderdak, voedsel en veiligheid. 
De zelf zwaar getroffen Syrische kerken bieden 
tussen de puinhopen hulp aan iedereen die bij 
hen aanklopt. Samen met uw kerk steunen we de 
kerken in Syrië, zodat zij moed houden om hun 
belangrijke werk te blijven doen. Zolang zij zich 
inzetten laten we hen niet met lege handen 
staan. 
 

U kunt uw bijdrage overmaken naar 

rekeningnummer: NL21 INGB 0001 1165 00 

t.n.v. Wijkkas Jachtlaankerk & Kapel Hoog 

Soeren te Apeldoorn, o.v.v. “Collecten 

Jachtlaankerk 1-april-2021” Óf: scan met uw 

smartphone onderstaande QR-code (niet met de 

scanner van uw bank-app). U wordt naar een 

“Tikkie” geleid waar u zelf het bedrag kunt 

invullen. 

 
U kunt ook kiezen om de betaallink te gebruiken 

door te klikken op: Collecten 

 

 

 
 
 
 

https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=xRACXSnLOq2rhK2bR2KZJHrq8TM4LvtM
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Goede Vrijdag 2 april, 19.30 uur 
  
Het donker in… 
 
Te volgen via deze link: 

https://youtu.be/iL1hMbpPmmQ  

 

 
 
 

 Lied: “Erbarme Dich” – J.S. Bach  
 
Erbarme dich, Mein Gott,  
um meiner Zähren willen.  
Schaue hier, Herz und Auge  
weint vor dir bitterlich. 
  
Vertaling:  
Ontferm U over mij, mijn God,  
vanwege mijn tranen.  
Zie toch, bitter huilen hart en oog  
vanwege U. 
 

 Begroeting door de diaken van dienst 
 

 Stil gebed 
 

v. Onze hulp is gelegen in uw naam  
a. die de verdrukten recht verschaft, 
die de hongerigen brood geeft. 
v. Eeuwige, wees ons genadig 
a. op U hopen wij 
v. Wees onze sterkte, iedere dag 
a. verlaat ons niet. Amen. 
 
 

 Zingen: LB 22 : 1, 2  Mijn God, mijn God, 
waarom verlaat Gij mij 
 

 
 
2. Nochtans, op U, o God die heilig zijt 
En troont op lofgezangen, U gewijd 
door Israël dat Gij hebt uitgeleid, 
steunt ons vertrouwen, 
immers de vaderen bleven op U bouwen, 
dat Gij hen nam in heilige bescherming; 
gij hebt, als zij U riepen om ontferming,  
hen niet beschaamd. 

 

 Luthers Avondgebed 

 
Heer, blijf bij ons, want het is avond  
en de nacht zal komen. 
Blijf bij ons en bij uw ganse kerk  
aan de avond van de dag, 
aan de avond van het leven,  
aan de avond van de wereld. 
Blijf bij ons met uw genade en goedheid, 
met uw troost en zegen,  
met uw woord en sacrament. 
Blijf bij ons wanneer over ons komt 
de nacht van beproeving en van angst, 
de nacht van twijfel en aanvechting, 
de nacht van de strenge, bittere dood. 
Blijf bij ons in leven en in sterven,  
in tijd en eeuwigheid. 
Amen. 

 
 Zingen: LB 561 O liefde die verborgen zijt 

 

https://youtu.be/iL1hMbpPmmQ
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2. Hoe achtloos in ons midden wordt 
het kostbaar mensenbloed gestort 
en in het onbarmhartig licht 
het kruis des Heren opgericht. 
 
3. De minsten van de mensen zijn 
daar uitgestrekt in angst en pijn. 
Tot aan het eind der wereld lijdt 
Christus in hun verlatenheid. 
 
4. O liefde uit de eeuwigheid 
die met ons geworden zijt, 
wij bidden, laat ons niet alleen 
in al het duister om ons heen, 
 
5. opdat ook wij o Heer U niet 
verlaten in uw diep verdriet 
maar bij U zijn in al die pijn 
waarmee de mensen mensen zijn. 
 

 Evangelielezing: Johannes 18 : 1 – 11 
 

 We zingen: LB 586: 1 

 
 

 Evangelielezing: Johannes 18 : 12 – 27 
 

 We zingen: LB 586 : 2 
 
2. Weerloos heeft Hij heel zijn leven 
zich aan anderen gegeven – 
weergaloos is Hij alleen. 

 

 Evangelielezing: Johannes 18 : 28 - 40 
 

 We zingen: LB 586 : 3 

3. Die hem ooit op handen droegen 
zijn dezelfden die hem sloegen 
en die vroegen om zijn dood. 

 

 Evangelielezing: Johannes 19 : 1 – 16a 
 

 Instrumentale variatie op LB 586 
 

 Evangelielezing: Johannes 19 : 16b – 30 
 

… de Paaskaars wordt gedoofd… stilte… 
 

 Lied: Always on my mind – Elvis Presley  
 
Maybe I didn't treat you 
Quite as good as I should have 
Maybe I didn't love you 
Quite as often as I could have 
Little things I should have said and done 
I just never took the time 
You were always on my mind 
You were always on my mind 
 
Maybe I didn't hold you 
All those lonely, lonely times 
And I guess I never told you 
I'm so happy that you're mine 
If I make you feel second best 
I’m so sorry I was blind 
You were always on my mind 
You were always on my mind 
 
Tell me 
Tell me that your sweet love hasn't died 
Give me 
Give me one more chance 
To keep you satisfied, satisfied 
 
Little things I should have said and done 
I just never took the time 
You were always on my mind 
 

 Evangelielezing: Johannes 19 : 31 – 42 
 

 We zingen: LB 852 U komt mij, lieve God 
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2. U daalt het duister in, 
U deelt mijn angst en pijn, 
zo dodelijk bedroefd 
als maar een mens kan zijn, 

 
3. een man van smarten die 
ter aarde valt en schreit, 
een lotgenoot, een vriend, – 
o Heer die bij mij zijt, 
 
4. ik bid U, laat het licht 
dat doorbrak in uw smart, 
de zon die Pasen heet, 
ook dagen in mijn hart. 
 

 Slotgebed voor de Goede Vrijdag 
 

 De Paaskaars wordt weggedragen 
 

 Lied: Kijk omhoog – Nick en Simon 
 

Na een lange val 
Klim jij weer uit het dal 
Kijk naar de tijd die komen zal 
Hoe vul jij die in 
Je weet het evenmin 
Je krijgt niet alles naar je zin 
 
En je hoofd vol zorgen 
Houdt je lichaam in z'n macht 
Er komt altijd een morgen 
Ook na de langste nacht 
 
Kijk omhoog naar de zon 
Zoek niet naar een antwoord 
Laat het los, hou je vast aan mij 
Deze weg wijst zichzelf 
Hij leidt je naar de toekomst 
Deze wolk drijft snel voorbij 
 
Er wordt een keerpunt aangeduid 
Je kunt nu weer vooruit 
Je voelt de zon op je gezicht 
Het wordt de hoogste tijd 
Dat jij jezelf bevrijdt 
Zie het in een ander licht 
 
Maar je hoofd vol zorgen… 

 
 
 
 
 
 
 
 

Stille Zaterdag 3 april, 19.30 uur 
 
The Sound of Silence 
 
Te volgen via deze link: 

https://youtu.be/2rv4CHM1LVg  

 

 
 

Je kunt thuis klaarzetten: een grote kaars 
en zoveel kleine kaarsjes als er huis-
genoten zijn, en lucifers 

 
 Stilte… 

 
 Lied: The Sound of Silence –  

Simon & Garfunkel 
 

Hello darkness, my old friend, 

I've come to talk with you again, 

Because a vision softly creeping, 

Left its seeds while I was sleeping, 

And the vision that was planted in my brain 

Still remains 

Within the sound of silence… 

 

In restless dreams I walked alone 

Narrow streets of cobblestone, 

'Neath the halo of a street lamp, 

I turned my collar to the cold and damp 

When my eyes were stabbed by the flash  

of a neon light 

That split the night 

And touched the sound of silence… 

 

And in the naked light I saw 

Ten thousand people, maybe more. 

People talking without speaking, 

People hearing without listening, 

People writing songs that voices never share 

And no one dared 

Disturb the sound of silence… 

https://youtu.be/2rv4CHM1LVg
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"Fools" said I, "You do not know 

Silence like a cancer grows. 

Hear my words that I might teach you, 

Take my arms that I might reach you." 

But my words like silent raindrops fell, 

And echoed 

In the wells of silence… 

 

And the people bowed and prayed 

To the neon god they made. 

And the sign flashed out its warning, 

In the words that it was forming. 

And the sign said, "The words of the prophets  

are written on the subway walls 

And tenement halls." 

And whisper'd in the sounds of silence… 
 
 

De lof van het Licht 
 

In het donker van de nacht wordt de brandende 
Paaskaars – symbool van de levende Heer - 
binnengebracht door de diaken.  
Bij het binnendragen staan we drie keer stil  
en zingen LB 593 (steeds een toon hoger): 

 
V: Licht van Christus 
A: Heer, wij danken U  
 

 
 
De Paaskaars wordt gedompeld in de doopvont 
en op de kandelaar gezet. Thuis kunnen we 
onze eigen (grote) kaars ontsteken. 
 
V: Jullie allen, met ons verbonden……………...,  
door hem, Jezus Christus, die is opgegaan  
als de Morgenster. 
A: Amen. 

 

 Lied: JLB 49 Wie Gij ook zijt… 

 

 
 
Wake rond de verhalen 

 

 Gebed voor de Paasnacht 
 

 Het verhaal van de uittocht 
(Exodus 14 : 15 – 15 : 1) 
 

 Het geluid van stilte 
 

 Lied: HetKoor: Nada te turbe 
 

 Het visioen van Ezechiël (hfst. 37 : 1 – 14) 
 

 Het geluid van stilte 
 

 Lied: LB 657: 2, 4 Zolang wij ademhalen  
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4. Ons lied wordt steeds gedragen 
door vleugels van de hoop. 
Het stijgt de angst te boven 
om leven dat verloopt. 
Het zingt van vergezichten, 
het ademt van uw Geest. 
In ons gezang mag lichten 
het komend bruiloftsfeest. 
 

 Korte overdenking 
 

 Instrumentaal: “Herstil” met beelden  
‘Herstil’ is een muziekstuk speciaal door 
Chris Stellaard geschreven voor het “Licht op 
Herinnering 2020”. Het vertelt een verhaal 
van pijn en hoop. 

 
 
Doopgedachtenis 
 

 Inleiding 
 

 Lezing bij het doopvont: Romeinen 6 : 3 – 4 
 

 Lied: LB 686: 2, 3 De Geest des Heren heeft 

 
 
3. De Geest die ons bewoont 
verzucht en smeekt naar God 
dat Hij ons in de Zoon 
doet opstaan uit de dood. 
Opdat ons leven nooit 
in weer en wind bezwijkt, 
kom Schepper Geest, voltooi 
wat Gij begonnen zijt. 

 

Naar de dageraad 
 

Nu ontsteken we het licht van ons kleine 
kaarsje aan de grote kaars. In de kerk doen we 
dat aan het licht van de nieuwe Paaskaars.  
Ben je thuis in gezelschap, geef het licht dan 
aan elkaar door.  
Daarbij horen we: 

 

 Lied: JLB 19 : 1, 2, 4 Ontsteek in onze nacht 

 

 

 

 
 
2. Wees als het donker is een lichtgevend spoor 
van liefde eindeloos, van liefde eindeloos. 
 
4. Wees als wij eenzaam zijn een hoopvolle stem 
die nieuwe adem geeft, die nieuwe adem geeft. 

 
 
We gaan staan 
 

 Opstandingsevangelie: Marcus 16 : 1 - 8 

V: Christus is opgestaan! 
A: Hij is waarlijk opgestaan! 
 

 Paaslied: LB 608 De steppe zal bloeien  
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2. De ballingen keren 
Zij keren met blinkende schoven. 
Die gingen in rouw 
tot aan de einden der aarde 
één voor één, en voorgoed, 
die keren in stoeten. 
Als beken vol water 
als beken vol toesnellend water 
schietend omlaag van de bergen. 
Met lachen en juichen  
die zaaiden in tranen 
die keren met lachen en juichen. 
 
3. De dode zal leven. 
De dode zal horen: nu leven. 
Ten einde gegaan  
en onder stenen bedolven 
dode, dode, sta op, 
het licht van de morgen. 
Een hand zal ons wenken 
een stem zal ons roepen: Ik open 
hemel en aarde en afgrond. 
En wij zullen horen, en wij zullen opstaan 
en lachen en juichen en leven. 
 
 
 

 Slotwoord en gezongen zegen:  
JLB 79 God zal met je meegaan 
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Paasmorgen 4 april, 10.00 uur 
 
Feest van de opstanding 
 
Te volgen via deze link: 

https://youtu.be/hri4YzHNa5A  

 
 
 

1. De ontmoeting 
 

 HetKoor zingt: ‘Jubilate coeli’ 
 

 
 
Vertaling:  
Juich hemel en aarde,  
de Heer is waarlijk opgestaan! 
 
 

 Begroeting door de ambtsdrager  
 

 Zingen: JLB 131 : 1, 4 Licht roept God 
 

 

 

 
4. Licht vraagt God en dan gebeurt het, 
is er weer een nieuw begin. 
Licht vraagt God en dan gebeurt het, 
jij en ik er midden in. 
Uitgenodigd te weerkaatsen; 
inspiratie, warmte, gloed. 
Deel uitmaken van de vreugde, 
van de hoop die leven doet. 
 

 Stil gebed 
 
V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft 
V: Die trouw is en het werk van Zijn 
 handen niet loslaat 

 

 Kyriëgebed, besloten met Kyrie JLB 29 
 

 
 
 

 Glorialied: JLB 59 : 1, 3 Dit is de dag van het 
licht 

https://youtu.be/hri4YzHNa5A
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3. Om goed te weten dat wij 
zijn geroepen tot vrede, 
om niet verloren te zijn 
aan alleen maar dit heden. 
Om op te staan 
en nieuwe wegen te gaan 
is deze dag ons gegeven 

 
 

2. De lezingen en de verkondiging 
 
V: De Heer is met u allen 
A: Zijn vrede is met u 
 

 Gebed van de zondag 
 

 Slot 40-dagenproject “Levensweg” 
 

 Einde vastenactie “Ik ben er voor jou” 
 

Link naar het materiaal: 

https://drive.google.com/drive/folders/1OLDkfsvw

EJ7vALDgBIxvMVt0APp4CxEy?usp=sharing 

 

 Projectlied: JLB 71: 1, 4 Ik zal er zijn voor jou 

 
 
4. Ik zal er zijn voor jou, 
ik laat je niet alleen. 
Ik zal er zijn voor jou, 
mijn licht straalt om je heen. 
 

 Lezing: Johannes 20 : 1 – 10  
 

 Zingen: LB 630 : 1, 2 Sta op een morgen 
ongedacht  

 
2. Hij heeft gezegd; Gij mens, kom uit, 
open uw dode oren; 
kom uit het graf dat u omsluit, 
kom uit en word geboren! 
Toen heeft zich in het vroegste licht 
de nieuwe Adam opgericht, 
ons allen lang tevoren. 
 

 Lezing: Johannes 20 : 11– 18 
 

 Lied: Ken je mij – Trijntje Oosterhuis 
 

Ken je mij? Wie ken je dan? 

Weet jij mij beter dan ik? 

Ken je mij? Wie ben ik dan? 

Weet jij mij beter dan ik? 

 

Ogen die door de zon heen kijken 

Zoekend naar de plek waar ik woon 

Ben jij beeldspraak voor iemand 

Die aardig is, of onmetelijk ver 

Die niet staat en niet valt 

En niet voelt als ik, 

Niet koud en hooghartig 

 

Ken je mij?... 

 

Ik zou een woord willen spreken 
Dat waar en van mij is 
Dat draagt wie ik ben 
Dat het houdt 
Ik zou een woord willen spreken 
Dat rechtop staat als mens  
die mij aankijkt en zegt 
Ik ben jouw zuiverste zelf 

https://drive.google.com/drive/folders/1OLDkfsvwEJ7vALDgBIxvMVt0APp4CxEy?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OLDkfsvwEJ7vALDgBIxvMVt0APp4CxEy?usp=sharing
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Vrees niet, versta mij, ik ben, ik ben 
 
Ken je mij?... 
 
Ben jij de enige voor wiens ogen 
Niet is verborgen van mijn naaktheid 
Kan jij het hebben 
Als niemand anders 
Dat ik geen licht geef, niet warm ben 
Dat ik niet mooi ben, niet veel 
Dat geen bron ontspringt 
In mijn diepte 
Dat ik alleen dit gezicht heb 
Geen ander 
Ben ik door jou, zonder schaamte gezien 
door niemand minder? 
Zou dat niet veel teveel waar zijn? 
Zou dat niet veel teveel waar zijn? 
 
Ken je mij? Wie ken je dan?... 
 

 Overdenking 
 

 Lied: LB 634 : 1, 2  U zij de glorie 

 
 
2. Licht moge stralen in de duisternis, 
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is. 
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, 
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht: 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 
 
 
3. Het verzamelen 

 

 Gebeden 
 Voorbeden 
 Stil gebed 
 Gezongen Onze Vader JLB 44 
 

 
 
 Mededelingen en toelichting collecte  

 

 Afsluiting Passion Project Jachtlaankerk  
“The Sound of Silence” 
 

 Lied: Door de Wind – Stef Bos  
 
Ik zie je voor me met m'n ogen dicht 

Ik kan je voelen met m'n hart op slot 

Ik hoor je praten maar je bent er niet 

Je bent er niet 

 

Ik voel me verloren  

als ik jou moet verliezen 

En je mag nog niet sterven,  

Want ik kan je niet missen 

Ik kan je niet missen 

 

Door de wind, door de regen 

Dwars door alles heen 

Door de storm, al zit alles me tegen 

Door jou ben ik nooit alleen 

 

Ik voel je naast me 

Als ik 's nachts op straat wil vergeten 

Wat in mijn ogen staat geschreven 

Je moest eens weten 

 

En ik wil me verliezen  

in de roes van een winnaar 

En ik zou willen schreeuwen 

Maar ik kan alleen zingen 

Ik kan alleen zingen 

 

Door de wind, door de regen… 

 



 website: www.jachtlaankerk.nl 

 

Door een zee van afstand 

Door een muur van leegte 

Door een land van stilte 

Door m’n hele leven 

 

Door de wind, door de regen… 
 

 Zegen 
 

 Zegenlied: JLB 77 Dat je de weg mag gaan 
 

 

 
 
 
Wij wensen jullie een opgewekt Pasen toe!   

 

 
 

Collecte 
Uw bijdrage aan de collecte is zeer welkom; de 
opbrengst wordt (naar rato) verdeeld over de drie 
collectebestemmingen. De collecte is deze week 
bestemd voor: 
 
1.De eerste bestemming is voor de Diaconie .  
Diakenen krijgen regelmatig verzoeken om hulp 
van mensen die in schrijnende situaties leven.  
Dat kan gaan om mensen die noodgedwongen 
moeten verhuizen, maar geen geld voor de 
verhuizing en niets voor de inrichting hebben. Zij 
kunnen bij de Diaconie een beroep doen op 
financiële ondersteuning en het verkrijgen van 
elementaire spullen voor hun woning, b.v. vanuit 
de Goederenbank. Deze collectie is bestemd 
voor de kosten die met opslag en vervoer van 
goederen zijn gemoeid.  
 
2.De tweede bestemming is voor de 
Jachtlaankerk/ Kapel Hoog Soeren, o.a. 
Pastoraat  en Onderhoud gebouwen 
 

3.De derde bestemming is voor de Wijkkas  en is 
bestemd voor Ontmoeting. Vandaag vragen wij 
speciaal uw bijdrage voor de kosten van 
ontmoeting, zoals bij vergaderingen, maar ook 
het koffiedrinken na de dienst. 

 
U kunt uw bijdrage overmaken naar 
rekeningnummer: NL21 INGB 0001 1165 00 
t.n.v. Wijkkas Jachtlaankerk & Kapel Hoog 
Soeren te Apeldoorn, o.v.v. “Collecten 
Jachtlaankerk 4-april-2021”  

Óf: scan met uw smartphone onderstaande QR-
code (niet met de scanner van uw bank-app). U 
wordt naar een “Tikkie” geleid waar u zelf het 
bedrag kunt invullen. 

 

U kunt ook kiezen om de betaallink te gebruiken 
door te klikken op: Collecten

https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=eR49xwkSM3h2gJCaN5blS6aSto014J6p

