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De Amnestykaars brandt  

 

We gaan staan 

Psalm 23 (Bijbel in gewone taal) 

Vg.   De Heer zorgt voor mij, 

zoals een herder voor zijn schapen zorgt. 

Hij geeft me alles wat ik nodig heb. 

 

Allen  Hij leidt mij, zoals een herder zijn schapen leidt 

naar groen gras en fris water. 

  

Vg.   Bij de Heer ben ik veilig,  

hij geeft mij nieuwe kracht, zo goed is hij. 

Ik ben niet bang, ook al is er gevaar, 

ook al is het donker om mij heen. 

 

Allen  Want U bent bij mij, Heer. 

U beschermt me, U geeft mij moed. 

We gaan zitten 

 

LB 200: Wek uw kracht (3x) 

 

 

 DE WEG NAAR HET KRUIS 

Lezing uit Johannes 18, 12-36; 19,12-16 

 

Korte meditatie 

 

Zingen (Taizé)  3 x    

 
Blijf bij mij en waak hier met mij, waak en blijf bidden, waak en blijf bidden 

 

Lezing uit Johannes 19,16b-30 

 

Korte meditatie 

 

LB 561:1.2.3 O liefde die verborgen zijt 

 

 ONDER HET KRUIS 

Gebed 

Vg. -Onder het kruis van Jezus Messias 

zien we ons eigen hart aan en bidden wij: 

dat we Hem niet voorbijgaan met al wat onszelf in beslag neemt, 

dat we Hem niet alleen laten in het bloed en de tranen van zovelen, 

dat we Hem niet verloochenen door alleen voor onszelf te leven, 

dat we Hem niet verraden met heel onze hang naar hebben en houden, 

dat we Hem niet kruisigen met al ons gebrek aan ontferming  



over hen die vandaag nog steeds worden verlaten,  

verloochend en verraden, gemarteld en vermoord. 

-Omdat Hij de zwarte nacht van de wereld op zich heeft genomen 

is het in zijn naam dat we bidden: 

 
 

-Onder het kruis van Jezus Messias bidden wij  

voor synagoge en kerk samen:  

dat we elkaar zullen blijven aanspreken op de Ene naam  

die ons verbindt en dat we samen trouw zullen blijven  

aan onze roeping  

te getuigen van Gods menslievendheid in deze bange wereld.  

-Omdat Jezus de nacht van de wereld op zich heeft genomen  

is het in zijn naam dat we bidden: 

Zingen: Kyrië, Kyrië eleyson 

 

-Onder het kruis van Jezus Messias bidden wij: 

voor de plaats waar wij wonen, voor allen die deze plaats besturen, 

voor de mensen om ons heen van wie wij zo weinig weten. 

-Omdat Jezus de zwarte nacht van de wereld op zich heeft genomen  

is het in zijn naam dat we bidden: 

Zingen: Kyrië, Kyrië eleyson 

 

-Onder het kruis van Jezus Messias bidden wij: 

voor allen die het verhaal van de gekruisigde  

niet kunnen of niet willen verstaan. 

Zingen: Kyrië, Kyrië eleyson 

 

We leggen bloemen bij het kruis 

 

Stilte 

 

 GRAFLEGGING 

Lezing uit Johannes 19,38-42  

 

Stilte 

 

De paaskaars wordt gedoofd  

 

Onze Vader  

 

In stilte verlaten we de kerk  
 


