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Liturgie oecumenisch vesper zaterdag 3 april 2021 
 

 
Statie: Jezus wordt in het graf gelegd 

 
 
 
 

   Afbeelding: Kruisweg (1963) 
Ted Felen (1931-2016) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorgangers: Jelle de Haan en Pieter Meijer 
Zang: Margriet Hunse 
Piano: Ida Wassenaar 
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Welkom 
 
Woorden bij het aansteken van de kaars 
We ontsteken een kaars 
om onze wanhoop te verdrijven 
als teken 
dat we durven geloven 
dat de duisternis niet zal overheersen 
en dat er licht zal zijn voor iedereen. 
 
 
Gezongen voorbereiding: Als alles duister is 

Melodie: J. Berthier 

 
 
Drempelgebed 
V.  Onze hulp is in de naam van de Heer, 
G.  Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V.  Heer, vergeef ons al wat wij misdeden 
G.  en laat ons weer in vrede leven. 
 
 
Psalmengebed:  
Gij, God, 
die al wat is uit niets tevoorschijn riep 
en al wat leeft de levensadem hebt ingeblazen 
en die gezegd hebt 
dat Gij nooit varen laat het werk van uw handen: 
doe uw woord gestand. 
Wees trouw aan uw belofte 
herinner U uw naam en wees er, 
herschep ons, breng ons tot leven, 
maak ons tot beeld van hoe U was 
in Jezus de Gezalfde, 
door de Geest. 
   (Erik Borgman) 

  



- 3 - 

Avondlied: De nacht is haast ten einde  
 
 
 
 
 
 
 
2. Zo is ons God verschenen 
in onze lange nacht. 
Hij die de eng’ len dienen 
die eeuwen is verwacht, 
is als een kind gekomen 
en heeft der wereld schuld 
nu zelf op zich genomen 
en draagt ze met geduld. 
 

 
 

3. Hoeveel zware nachten 
van bitterheid en pijn 
en smartelijk verwachten 
ons deel nog zullen zijn 
op deze donkere aarde, 
toch staat in stille pracht 
de ster van Gods genade 
aan ’t einde van de nacht. 

 
4. God lijkt wel diep verborgen 
in onze duisternis 
maar schenkt ons toch een morgen 
die vol van luister is. 
Hij komt ons toch te stade 
ook in het strengst gericht. 
zijn oordeel is genade, 
zijn duisternis is licht. 

 
Overdenking bij de lezing 
 
Lezing: Johannes 19: 38-42 (uit: Naardense Bijbel, herziene versie 2014) 
Daarna vraagt Jozef van Arimatea, die een leerling van Jezus is, -maar in het 
verborgene, uit vrees voor de Judeeërs- aan Pilatus of hij het lichaam van Jezus mag 
weghalen; en Pilatus staat dat toe; dan komt hij en haalt hij zijn lichaam weg. Maar 
ook Nikodemus komt, hij die in het eerst ‘s nachts naar hem toe kwam; hij brengt 
een mengsel mee van ‘mirre en aloë’ (Ps. 45,9), zo’n honderd ponden. Dan nemen ze 
het lichaam van Jezus en binden het met die geurige kruiden in lijkwindsels, zoals 
het voor de Judeeërs gewoonte is om te begraven. Maar er is op de plaats waar hij 
gekruisigd is een hof geweest, en in die hof een nieuwe gedenkplaats, waarin nog 
nooit iemand is gelegd. Daar dan leggen ze, vanwege de Voorbereiding van de 
Judeeërs, omdat de gedenkplaats dichtbij is geweest, Jezus neer.  
 
Woord van de Heer 
A Wij danken U god 
 
Meditatief muzikaal intermezzo: Elégie van Niels Gade  
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Gebed 
 
We sluiten af met het gebed dat aan ons is overgeleverd: 
Onze Vader die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd. 
Uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 
 
 
Slotlied: Zoekend naar licht, hier in het duister, vers 4 en 5 
(Zie de liturgie van maandag voor de melodie) 

 
4. Zoekend naar troost zijn velen dakloos, 
Zoekend naar warmte zijn velen koud. 
Maak ons een huis van levende stenen, 
Schuilplaats door U gebouwd. 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 
5. Met zoveel gaven aan ons gegeven, 
Voor zoveel leed, zoveel gemis. 
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, 
Totdat uw rijk hier is. 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

Vertaling: Elly Zuiderveld-Nieman; melodie: Bernadette Farrell 

 
Zegenbede 
V.  Moge de Eeuwige u zegenen en beschermen, 
     als wij deze donkere nacht voor Pasen ingaan, 
     terwijl wij erop mogen vertrouwen, 
     dat licht de duisternis overwint, 
     en leven de dood. 
A. AMEN. 
 
Muzikale afsluiting: John Williams 


