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De verbeelding in beeld 
 

Stilte 
 

We gaan de Stille Zaterdag in: 
   

In uw handen, Heer 

bevelen ook wij ons leven. 

In uw hoede 

bevelen wij elkaar aan. 

In uw liefde  

geven wij ook elkaars leven over. 
 

Laten wij waken en bidden 

dat uw trouw 

ook ons zal vinden en bewaren. 

Dat wij niet eindigen in het duister 

maar dat in de nacht  

voor ons allen een licht opgaat 

en alle dingen worden goed gemaakt. 

AMEN 

 
 

 

 

 

 

 

 

De voorbereiding is verzorgd door de werkgroep eredienst: 

Martina Rus, Loes Fritsche, Ineke Kluft en Henny Smit 

De toelichting bij de staties wordt gelezen door Ineke Kluft 

De staties zijn gefotografeerd in de Michaëlskerk te Zuidschermer 

De verbeelding is van de hand van Henny Smit 

De muziek is uitgezocht en wordt uitgevoerd door Agnes Kauffman 

De opname wordt verzorgd door Ko Meulbroek 

Voorganger is ds. Marius Braamse 

De koster is Rob van Splunter 

Ambtsdrager van dienst is Jan Vlaming 
 

Uitzending YouTube vanaf 19:00uur via het kanaal van de  

   Protestantse Gemeente Schermer,  

 www.pkn-schermer.nl 
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Vanuit de stilte horen we Marcus 14: 32 - 42, de Hof van Gethsmané 
 

We bidden 
 

 Onze Vader die in de hemelen 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 

 Gelijk ook wij aan anderen vergeven 

 En leidt ons niet in verzoeking 

 Maar verlos ons van de boze 
 

 Want van U is het koninkrijk 

 En de kracht en de heerlijkheid 

 Tot in eeuwigheid 

 In eeuwigheid. Amen 
 

Openingslied 576a: 1, 6  O hoofd vol bloed en wonden 
 tekst Paul Gerhardt, vertaling Jan Willem Schulte Nordholt, melodie Hans L. Hässler 
 

1 O hoofd vol bloed en wonden, 6 Wanneer ik eens moet heengaan 

 bedekt met smaad en hoon,  ga Gij niet van mij heen, 

 o hoofd zo wreed geschonden,  laat mij dan niet alleen gaan 

 uw kroon een doornenkroon,  niet in de dood alleen. 

 o hoofd eens schoon en heerlijk  Wees in mijn laatste lijden, 

 en stralend als de dag,  mijn doodsangst, mij nabij. 

 hoe lijdt Gij nu zo deerlijk!  O God, sta mij terzijde, 

 Ik groet U vol ontzag.  die lijdt en sterft met mij. 
 

Woord van welkom 
 

Gebed 
 

Bidden van de kruisweg 
elke statie wordt toegelicht en in beeld gebracht 
er wordt gebeden bij elke statie 
elk gebed wordt afgesloten met 
Heer ontferm U 

Christus ontferm U 

Heer ontferm U over ons 
waarna een kort stuk muziek wordt gespeeld 
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De eerste statie Jezus wordt ter dood veroordeeld 
 

Jan Dismas Zelenka (1679-1745) - Gésu ala Calvaria 
 

De tweede statie Jezus neemt het kruis op zijn schouders 
 

Pierre de la Rue (1452-1518) - Miserere 
 

De derde statie Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis 
 

Benedetto Marcello (1586-1739) - Thy mercy, Jehova 
 

De vierde statie Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder 
 

Johann Sebastian Bach (1685-1750) - Erbarme Dich 
 

De vijfde statie Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis te dragen 
 

Franz Liszt (1811-1886) - O Crux ave 
 

De zesde statie Veronica droogt het aanschijn van Jezus af 
 

Robert White (1538-1574) - Miserere 
 

De zevende statie Jezus valt voor de tweede maal onder het kruis 
 

Jan Pietersz. Sweelinck (1562-1621) - Miserere 
 

De achtste statie Jezus troost de wenende vrouwen 
 

Johann Sebastian Bach (1685-1750) - Christe, aller Welt Trost 
 

De negende statie Jezus valt voor de derde maal onder het kruis 
 

Henry Purcell (1659-1695) - Lord, have mercy 
 

De tiende statie Jezus wordt van zijn kleren beroofd 
 

Tomás Luis de Victoria (1548-1611) - Miserere 
 

De elfde statie Jezus wordt aan het kruis genageld 
 

Johann Sebastian Bach (1685-1750) - Er denket der Barmherzigkeit 
 

De twaalfde statie Jezus sterft aan het kruis 
 

de paaskaars wordt gedoofd 
 

Georg Friedrich Händel (1685-1759) - I know that my Redeemer lives 
 

De dertiende statie Jezus wordt van het kruis genomen 
 

De Lassus (1532-1594) - Miserere 
 

De veertiende statie Jezus wordt in het graf gelegd 
 

Gregoria Allegri (1582-1652) - Miserere mei, Deus 


