
Orde van dienst 
 

voor de bijeenkomst in de Stille Week 
 

op dinsdag 16 april 2019 
in de St.-Janskerk te Gouda 

 
Aanvang: 19.30 uur 

 
Thema: Ontkenning 

 
Voorganger: 

ds. Gerrit Vreugdenhil 
 

Muzikale begeleiding: 
Dick den Hertog (orgel) en Hendrie Jacobs (euphonium) 

 
 
 
Muziek: Ik wil mij gaan vertroosten (Gezang 174 LvdK) 
 
Welkom  
 
Stil gebed (staande) 
 
Bemoediging en groet (staande) 
 
Zingen: Gezang 169: 1, 2, 4 
 
1. Zingt nu de Heer, stemt allen in 
met ons die God lofzingen, 
want Hij deed ons van het begin 
verrukkelijke dingen. 
Hij heeft het menselijk geslacht 
in 't licht geroepen en bedacht 
met louter zegeningen. 



2. Maar wij verkozen 't duister meer 
dan 't licht door God geschapen 
en dwaalden weg van onze Heer 
als redeloze schapen. 
Wij hebben dag en nacht verward, 
de nacht geprezen in ons hart 
en onze dag verslapen. 
 
4. Maar God heeft naar ons omgezien! 
Wij, in de nacht verdwaalden, - 
hoe zou het ons vergaan, indien 
Hij ons niet achterhaalde, 
indien niet in de duisternis 
het licht dat Jezus Christus is 
gelijk de morgen straalde. 
 
Gebed 
 
Schriftlezing: Johannes 18: 15-27 
15 En Simon Petrus volgde Jezus, evenals een andere discipel. Die 
discipel nu was een bekende van de hogepriester, en hij ging met 
Jezus het paleis van de hogepriester binnen. 16 Petrus echter 
stond buiten bij de deur. De andere discipel dan, die een bekende 
van de hogepriester was, ging naar buiten, sprak met de portierster 
en bracht Petrus binnen. 17 Het dienstmeisje dan, de portierster, 
zei tegen Petrus: Bent ook u niet een van de discipelen van deze 
Mens? Hij zei: Dat ben ik niet. 18 En de slaven en de dienaars 
hadden een kolenvuur gemaakt, omdat het koud was, en stonden 
zich te warmen.  Petrus stond zich bij hen te warmen. 19 De 
hogepriester dan ondervroeg Jezus over Zijn discipelen en over Zijn 
onderricht. 20 Jezus antwoordde hem: Ik heb openlijk gesproken tot 
de wereld; Ik heb altijd onderwezen in de synagoge en in de 
tempel, waar de Joden altijd samenkomen, en Ik heb niets in het 
verborgen gesproken. 21 Waarom ondervraagt u Mij? Ondervraag 
hen die gehoord hebben wat Ik tot hen gesproken heb; zie, dezen 
weten wat Ik gezegd heb. 22 En toen Hij dit zei, gaf een van de 
dienaars die daarbij stond, Jezus een slag in het gezicht en zei: 
Antwoordt U zo de hogepriester? 23 Jezus antwoordde hem: Als Ik 
verkeerd gesproken heb, bewijs dan wat er verkeerd is; maar als 



het terecht was, waarom slaat u Mij dan? 24 Annas nu had Hem 
gebonden naar Kajafas, de hogepriester, gezonden. 25 En Simon 
Petrus stond zich te warmen. Zij zeiden dan tegen hem: Bent ook u 
niet een van Zijn discipelen? Hij ontkende het en zei: Dat ben ik 
niet. 26 Een van de dienaren van de hogepriester, die familie was 
van hem bij wie Petrus het oor afgeslagen had, zei: Heb ik u niet 
met Hem in de hof gezien? 27 Petrus dan ontkende het opnieuw. 
En meteen kraaide de haan. 
 
Zingen: Psalm 56: 1, 2, 4 
 
1. Gena, o God, bescherm mij door Uw hand. 
Zie, hoe ik ben omringd aan allen kant. 
Zie, hoe de mens zijn boze netten spant, 
om mij daarin te jagen. 
Den gansen dag is 't oog op mij geslagen; 
Zijn list legt mij op al mijn wegen lagen; 
Zijn macht vergroot mijn ongeluk en plagen; 
ontroert mijn ingewand. 
 
2. Maar word' ik ooit met bange vrees belaan, 
dan zal op U mijn vast betrouwen staan. 
Ik prijs in God Zijn woord; ik steun voortaan 
op Hem; zou vlees mij deren? 
Ik vrees hen niet, die mijne smart vermeren; 
mij, dag op dag, door lastertaal onteren 
mijn woorden in een valsen zin verkeren; 
arglistig mij verraan. 
 
4. Gij weet, o God, hoe 'k zwerven moet op aard'; 
mijn tranen hebt g' in Uwe fles vergaard. 
Is hun getal niet in Uw boek bewaard, 
niet op Uw rol geschreven? 
Gewis, dan zal mijn wreevle vijand beven, 
en, als ik roep, straks rugwaarts zijn gedreven. 
Dit weet ik vast; God zal mij nooit begeven; 
niets maakt mijn ziel vervaard. 
 
Overdenking 



Muziek: Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten  
(Gezang 177 LvdK) 
 
Gebed  
 
Zingen: Weerklank lied 145 (staande) 
 
1. Ik wil mij gaan vertroosten 
in 't lijden van mijn Heer, 
Die Zelf bedroefd ten dode 
terneerboog keer op keer 
en zocht in Zijn ellende 
naar troost om voort te gaan, 
tot Hem wil ik mij wenden, 
o Jesu, zie mij aan. 
 
2. Hoe sloeg ik ooit uw woorden 
weerspannig in de wind, 
wilde niet zien of horen 
hoezeer ik werd bemind, 
mijn leven liep verloren, 
uw stem bracht mij tot staan, 
U bidt voor wie U hoonden –  
O Jesu, zie mij aan. 
 
3. Mijn Heer Die om mijn zonden 
in doem en duisternis 
ontluisterd en geschonden 
aan 't kruis gehangen is, 
al ben ik U onwaardig, 
mijn toevlucht is Uw naam, 
mijn redder, mijn genade, 
o Jesu, zie mij aan. 
 
Zegen 
 
In stilte verlaten we de kerk 
 
 


