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Viering Goede Vrijdag 1 april 2021   
Witte Kerk Naarden - 19.30 uur 

 

 
 

Voorganger: Ds. Véronique C. Lindenburg 
Organist   : Wybe Kooijmans 
 

Wij zijn stil 

Orgel 

Woorden van begin 

Inleiding op de viering 

Lied 558 vers 1, 3, 6, 8 en 10

Gebed 

Psalm 22a bij orgelspel gesproken  

 
Stilte 

Lezing: Johannes 19:16b-42 

Stilte 

Lied 511 vers 1 t/m 7  
 

Stilte 

Korte overweging 

Orgel 

Aandacht voor de symboliek 

Woorden van vertrek 

Lied 607 vers 1, 2 en 3

In stilte verlaten wij de kerk…. 

U kunt op aanwijzingen van de coördinatoren de kerk verlaten. 
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NB: M.b.t. citaten: Wanneer direct geciteerd wordt, wordt dit aangegeven. 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Komende diensten 
Zaterdag 3 april  Stille zaterdag Paaswake 
Grote of Sint Vituskerk – 20.00 uur 
Voorganger: ds. L.J.TH. Heuvelman 
 
Zondag 4 april Pasen 
Grote of Sint Vituskerk - 10.15 en 11.15 uur 
Voorganger: L.J.Th. Heuvelman 
 

Paaskruis: het dode hout komt in bloei 
Het is inmiddels een traditie geworden in onze gemeente: het paaskruis. In de 
adventstijd leven we toe naar het feest van Kerst, door gebruik te maken van een 
viertal kaarsen die de weg naar kerst symbolisch weergeven. In de 
veertigdagentijd onderweg naar Pasen, richten we ons op het symbool van een 
paaskruis. Omdat het goed is door een symbool nog meer bepaald te worden bij 
de kerkelijke kalender en de periode waarin we ons als gemeente bevinden: de 
veertigdagentijd, tijd van soberheid en inkeer voor de viering van het feest van 
opstanding en leven. Het kruis is gemaakt van de kerstboom van het laatste 
kerstfeest, dat daardoor een zichtbare verbinding tot stand brengt tussen 
Kerstmis en Pasen. Een kruis gedurende de veertigdagentijd — kaal en naakt, dus 
ontdaan van alle takken — opgesteld tijdens de openstelling van de kerk voor 
stilte, bezinning en gebed in het midden van de Grote Kerk, zichtbaar voor 
iedereen. Misschien in alle soberheid tijdens de corona-lockdown en avondklok 
nóg veelzeggender dan voorgaande jaren. En is het contrast door alle stralend 
witte bloemen als teken van nieuw leven na alle donkerheid veelzeggender dan 
ooit tevoren. Deelnemers aan de Paasviering nodigen we uit een enkele witte 
bloem mee te brengen om het kale kruishout letterlijk tot bloei te brengen. 

 
Website-pagina www.pkn-naarden.nl   

facebook protestantsegemeentenaarden 

 

 
 

http://www.pkn-naarden.nl/
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