
Orde van dienst 
 
 

voor de bijeenkomst in de Stille Week 
 
 
 

 
 
 
 

op maandag 10 april 2017 
in de St.-Janskerk te Gouda 

 
Aanvang: 19.30 uur 

 
 

Weekthema: 
Zie… wat Jezus deed voor mij! 

 
 

Thema van deze avond: 
Een liefdegeur die blijft 

 
 

Voorganger: ds. Gerrit Vreugdenhil 
Organist: Christiaan Ingelse 

 
 

Orgelspel (we komen in stilte binnen) 
 
Stil gebed 
 
Bemoediging en groet 
 
Zingen: Gezang 173: 1, 2, 3, 4 

 
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. 
 
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. 
 
4. 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. 

 
Gebed 
 
Schriftlezing: Mattheüs 26: 1-13 



Zingen: Psalm 32: 1, 3  
 

1 Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, 
die van de straf voor eeuwig is ontheven, 
wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt, 
voor 't heilig oog des HEEREN is bedekt. 
Welzalig is de mens, wien 't mag gebeuren, 
dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren, 
en die in 't vroom en ongeveinsd gemoed; 
geen snood bedrog maar blank' oprechtheid voedt. 

 
3 'k Bekend', o HEER', aan U oprecht mijn zonden, 
'k verborg geen kwaad, dat in mij werd gevonden. 
Maar ik beleed na ernstig overleg, 
mijn boze daan: Gij naamt die gunstig weg. 
Dies zal tot U een ieder van de vromen, 
in vindenstijd met ootmoed smekend komen. 
Een zee van ramp moog' met haar golven slaan, 
hoe hoog zij ga, zij raakt hem zelfs niet aan. 

 
Overdenking: Een liefdegeur die blijft 
 
Stilte 
 
Zingen: Gezang 481: 1, 4 
 

1 O grote God die liefde zijt, 
o Vader van ons leven, 
vervul ons hart, dat wij altijd 
ons aan uw liefde geven. 
Laat ons het zout der aarde zijn, 
het licht der wereld, klaar en rein. 
Laat ons uw woord bewaren, 
uw waarheid openbaren. 
 
4 Wij danken U, o liefde groot, 
dat Christus is gekomen. 
Wij hebben in zijn stervensnood 
uw diepste woord vernomen. 
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht 
en het wordt overal volbracht 
waar liefde wordt gegeven, 
wij uit uw liefde leven. 

Gebed  
 
Zingen: Gezang 389 
 

1 De dag, door uwe gunst ontvangen, 
is weer voorbij, de nacht genaakt; 
en dankbaar klinken onze zangen 
tot U, die 't licht en 't duister maakt. 
 
2 Die dan, als onze beden zwijgen, 
als hier het daglicht onderduikt, 
weer nieuwe zangen op doet stijgen, 
ginds waar de nieuwe dag ontluikt. 
 
3 Zodat de dank, U toegezonden, 
op aard nooit onderbroken wordt, 
maar steeds opnieuw door mensenmonden 
gezongen en gesproken wordt. 
 
4 Voorwaar, de aarde zal getuigen 
van U, die thans en eeuwig zijt, 
tot al uw schepselen zich buigen 
voor uwe liefd' en majesteit. 

 
Zegen 
 
In stilte verlaten we de kerk 
 
 


