
 handleiding voor invulling van de stille week 

LITURGIE STILLE WEEK



Steeds meer kerken stellen tijdens de laatste week voor Pasen hun kerkgebouw open voor een 

korte dagelijkse viering. Met behulp van deze liturgie kun je daar op een eenvoudige manier 

invulling aan geven. 

 OPZET 

Deze liturgie betreft een opzet voor vier avonden in de Stille Week (ma-do) en voor de viering op Goede 

Vrijdag. De liturgie sluit aan bij de thema’s uit de veertigdagenkalender van Tear.  

Maandag tot en met donderdag zijn er vier thema’s, met daarbij een bijbelgedeelte en een inleidende tekst 

om voor te dragen. Daarnaast kun je met behulp van deze liturgie in het kerkgebouw drie themahoeken 

inrichten. Per avond kiezen de aanwezigen zelf een hoek met bijbehorend thema (gebed, Bijbel, doe). 

Elke avond begint met een korte gezamenlijke opening van maximaal tien minuten. Vervolgens verspreiden 

de bezoekers zich naar keuze over de drie hoeken. De hoeken zijn elke avond hetzelfde, maar kleuren wel 

met het thema van de avond mee. Na ongeveer een half uur á drie kwartier is er een gezamenlijke sluiting. 

De viering op Goede Vrijdag kent een versperachtig karakter.

Ik wens je veel zegen toe in deze bijzondere week voor Pasen.

Joost van Dieren

Projectleider Veertigdagenkalender Tear

LITURGIE VOOR DE STILLE WEEK



 INDELING KERKZAAL 

1. Gebedshoek

Een plek voor stilte en gebed die gekleurd wordt door het thema van de dag. In de hoek liggen een 

wereldkaart, een kaart van Nederland en een kaart van de lokale gemeente. Er zijn waxinelichtjes 

aanwezig. Je kunt een waxinelichtje aansteken en die plaatsen op de plek waarvoor jij wilt 

bidden. Je deelt gebedspunten met elkaar en vervolgens bid je samen, in groepjes of in stilte. 

1. Bijbelhoek

Op deze plek kun je alleen of in kleine groepen door middel van lectio divina biddend de Bijbel lezen. De 

tekst van de dag is ook de tekst voor de lection divina. Er zijn Bijbels in verschillende talen en vertalingen 

aanwezig en ook is er een eenvoudige instructie voor de lectio divina.

3. Doehoek

Op deze plek kun je creatief aan de slag met het thema van de avond. Denk aan verwerkingsvormen als 

schilderen, een collage maken of handletteren. Zorg voor de materialen die hiervoor nodig zijn.



 GEBED  

Start de dienst met een kort gebed en het aansteken van een kaars. 

 ZINGEN  

Zing samen enkele liederen. 

 LEZEN  

Lees samen Lucas 19: 1-10. 

 OVERDENKING  

Jezus nodigt zichzelf uit bij Zacheüs. Hij is niet de gastheer, maar de gast. Gastvrijheid 

is een prachtige manier om iets uit te delen van wat we hebben ontvangen. Tegelijk 

is de gastheer de persoon die ‘de lakens uitdeelt’, het menu kiest en zijn gasten de 

weg wijst in zijn huis. De gast heeft zich maar te schikken, eet wat de pot schaft en 

geeft de regie uit handen. Dat kan zorgen voor ongelijkheid. Als we de ander echt 

willen dienen, is misschien de uitdaging wel om te gast te zijn bij anderen.

Jezus nodigt ook ons uit, of eigenlijk nodigt Hij zichzelf uit bij ons.

 VERWERKING  

Laat de mensen zich verplaatsen naar één van de drie hoeken en geef hen de 

volgende vragen mee ter overdenking:

• Welke indruk krijg je van Zacheüs?

•  Zacheüs deed erg zijn best om een glimp van Jezus op te vangen. Waarom wilde 

hij Jezus zo graag zien? Wat was zijn verlangen?

•  Verlang jij naar een ontmoeting met Jezus? Hoe kan je in deze Stille week dat 

verlangen omzetten in een echte ontmoeting? Wat is daar voor nodig? 

 GEBED  

Sluit de avond samen af met gebed.
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DE UITNODIGING



 GEBED  

Start de dienst met een kort gebed en het aansteken van een kaars.

 ZINGEN  

Zing samen enkele liederen.

 LEZEN  

Lees samen Psalm 51.

 OVERDENKING  

In 2 Samuel 11 & 12 lezen we dat David op een avond opstaat van zijn bed en een 

wandeling maakt over het dak van het paleis. Daar valt zijn oog op Batseba, de 

dochter van Eliam en getrouwd met de Hetiet Uria. Ze is een mooie vrouw. David 

laat haar halen en slaapt met haar. Nadat Batseba merkt dat ze in verwachting 

is, laat ze dat David weten. In paniek probeert David op meerdere manieren Uria, 

soldaat in het leger van David, over te halen om met Batseba te slapen. Uria 

weigert dit uit solidariteit met zijn collega’s die op dat moment oorlog voeren. Dan 

zet David zijn laatste troef in. Hij stuurt Uria terug naar het front en laat hem op de 

plaats zetten waar het zwaarst gevochten wordt. De list werkt. Uria sneuvelt. 

Na een tijdje komt Nathan bij David op bezoek. Nathan vertelt David het verhaal 

van een heer die veel vee bezit. Op een dag krijgt een rijke man een belangrijke gast 

op bezoek. Hij kon het niet over zijn hart verkrijgen om de reiziger één van zijn eigen 

geiten, schapen of runderen voor te zetten. In plaats dat de heer één van zijn eigen 

schapen laat slachten, kiest hij ervoor zich het lammetje van zijn buurman toe te 

eigenen. Notabene het enige lammetje dat zijn buurman bezit. Na het aanhoren 

van het verhaal ontsteekt David in woede. Hij eist vergelding. Dan zegt Nathan: ‘Die 

man, dat bent u!’ 

Psalm 51 is geschreven door David, vlak nadat hij door de profeet Nathan is bezocht. 

Nathan confronteert David met zijn zonde: hebzucht en misbruik maken van zijn 

machtspositie. Hij nam de vrouw van een ander, terwijl hij zelf al zoveel had. In het 

eerste deel van de Psalm leren we David kennen die met een hart vol berouw God 

aanroept. Hij ziet in dat hij enorm de fout is ingegaan. Met een gebroken hart (in 

een andere vertaling lezen we: met een verbrijzeld hart) keert hij terug naar God. 

Uit deze overdenking mogen we ontdekken dat God je uitnodigt om te komen 

zoals je bent. Ook met een verbrijzeld en gebroken hart. God wijst je niet af. Jezus 

stierf voor onze zonden om daarmee de relatie tussen God en mensen te herstellen.
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 VERWERKING  

Laat de mensen zich verplaatsen naar één van de drie hoeken en geef hen de 

volgende vragen mee ter overdenking:

• Herken je je zelf in David? Welke overeenkomsten ontdek je? 

• Wat is jouw visie op ‘bezit’ en is ‘genoeg’ ook echt genoeg? 

• Onderzoek je hart. Zijn er zaken die je vandaag mag afleggen bij het kruis? 

Misschien momenten waarop je jezelf verloor in hebzucht? Momenten waarop je 

misbruik hebt gemaakt van je machtspositie?  Schrijf deze op een briefje en laat ze 

achter bij het kruis. 

 GEBED  

Sluit de avond samen af met gebed. God wil niet je hoofd, ook niet je hart of handen. 

Hij wil jou. Helemaal. Dank God dat Hij je ontvangen wil. Dat je mag komen met een 

gebroken hart.
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 GEBED  

Start de dienst met een kort gebed en het aansteken van een kaars.

 ZINGEN  

Zing samen enkele liederen.

 LEZEN  

Lees samen Lucas 7:36-50.

 OVERDENKING  

Het verhaal in Lucas beschrijft twee ontmoetingen. Tussen Jezus en Simon en tussen 

Jezus en de vrouw. Beiden willen ze iets van Jezus. Simon is een religieus leider. Hij 

wil wel eens weten wat die Jezus te vertellen heeft. De vrouw staat bekend als een 

slechte vrouw. Ze wil van haar verleden af. Je zou kunnen zeggen dat Jezus zowel 

Simon als de vrouw geeft waar ze naar op zoek zijn. Simon krijgt een interessant 

theologisch verhaal over schuld en boete. De vrouw krijgt de kans een nieuw leven 

te beginnen. 

 VERWERKING  

Laat de mensen zich verplaatsen naar één van de drie hoeken en geef hen de 

volgende vragen mee ter overdenking:

•  Jezus spreekt Simon aan op de manier waarop hij zijn gasten behandelt. Wat kan 

je hieruit leren over het zijn van een gastheer? 

•  Waar ben jij naar op zoek in je ontmoeting met Jezus? Past je verwachting meer 

bij die van Simon, of bij die van de vrouw? 

• Durf je jezelf echt kwetsbaar op te stellen in de ontmoeting met de ander?

 GEBED  

Sluit de avond samen af met gebed. Gisteren ontdekten we dat God ons 

uitnodigt om ons over te geven aan Zijn omhelzing. Bid dat wij ook leren 

onze armen wijd open te doen voor de omhelzing van mensen om ons heen.  
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HET GESPREK



 GEBED  

Start de dienst met een kort gebed en het aansteken van een kaars.

 ZINGEN  

Zing samen enkele liederen.

 LEZEN  

Lees samen Mattheus 26:17-30.

 OVERDENKING  

Judas wist wat hij van plan was. Hij wist dus ook dat Jezus het over hem had toen Hij 

zei: ‘Het zou beter voor hem zijn als hij nooit geboren was.’ Toch lijkt Judas het niet 

te willen accepteren. Je proeft de scheur die door zijn hart loopt. Drie jaar van zijn 

leven had hij alles opgegeven om Jezus te volgen. We weten niet wat er uiteindelijk 

voor heeft gezorgd dat Judas zijn Heer verraadt. Was het woede, was het angst? 

Niemand kan beweren dat hij of zij in Judas’ plaats een andere keus had gemaakt. 

Uiteindelijk kan geen van Jezus’ volgelingen hem volgen naar het kruis. Ook wij niet. 

 VERWERKING  

Laat de mensen zich verplaatsen naar één van de drie hoeken en geef hen de 

volgende vragen mee ter overdenking:

• Herken je iets van jezelf in Judas?

•  Ben je weleens op een punt in je leven geweest waarop je Jezus de rug toe wilde 

keren? Wat was daarvoor de reden? 

•  Wat heeft ervoor gezorgd dat je dat toch niet hebt gedaan, of dat je toch weer 

bij Hem terug bent gekomen?

 GEBED  

Sluit de avond samen af met gebed. Luister eerst met elkaar naar het gedeelte uit de 

Mattheus Passion dat direct volgt op de vraag van de discipelen ‘Herr, bin ich’s?’ als 

Jezus het komende verraad aankondigt. Je kunt het interpreteren als de onuitgesproken 

bekentenis van Judas. Je vindt het gedeelte op 40dagenkalender.nl/kringen. 

Ich bin’s, ich sollte büßen, (Ik ben het, ik zou moeten boeten)

An Händen und an Füßen (aan handen en aan voeten)

Gebunden in der Höll’; (gebonden in de hel)

Die Geißeln und die Banden (De geselslagen en de boeien)

Und was du ausgestanden, (en wat Gij hebt gedragen)

Das hat verdienet meine Seel’ (Dat verdiende mijn ziel)

Bid met elkaar het volgende gebed:

Ik ben het, ik zou moeten boeten

Aan handen en aan voeten

Gebonden en geslagen

En wat gij hebt gedragen

Dat verdiende ik, mijn ziel. 
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DE JUDAS



De Goede Vrijdag viering bestaat uit vijf blokken van ongeveer 10 minuten.

1. Loskomen van alle drukte van onze leven en ruimte maken 
voor God 
Projecteer met een beamer een foto van Jezus’ lijden. Zet bijpassende muziek op 

en steek een kaars aan, zodat de sfeer bij binnenkomst uitnodigt om tot rust te 

komen en je te richten op het verhaal van Jezus.

Heet de mensen welkom in de Goede Vrijdag dienst.

 LEZEN  

Lees samen Matteüs 27: 1-2, Marcus 15:15, Johannes 19: 23-24. Jezus laat Zijn leven 

en bezit los en wijdt Zich helemaal aan Zijn roeping. Zo mogen wij ook loskomen 

van ons leven om God te zoeken.

 GEBED  

Nodig bezoekers in het gebed uit om stil te worden zodat een ieder zich kan 

richten op God.

 ZINGEN  

Zing samen enkele vooraf geselecteerde liederen. 

 

2. Verootmoediging en berouw

 LEZEN  

Lees samen Matteüs 27: 27-31 en Lucas 23:26-31. Het kruis is niet alleen reden tot 

verdriet. We mogen Jezus’ lijden en sterven vastgrijpen als redding.

 LUISTEREN  Luister samen naar een vooraf geselecteerd (luister)lied. 

 GEBED  

Eindig met stil gebed waarin ieder z’n eigen zonden voor God kan brengen.

 

3. Jezus dood is onze redding, samen vol worden van  
zijn genade

 LEZEN  

Lees samen Johannes 19: 28-30 en Romeinen 5: 6-9.

 ZINGEN  

Zing samen een vooraf geselecteerd lied.
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GOEDE VRIJDAG
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 LEZEN  

Lees samen Lucas 23: 33-34a, 39-43. In de genade die we bij het kruis ontvangen, 

zit een kracht die het mogelijk maakt dat we te midden van het lijden mogen 

worden als Jezus.

 ZINGEN  

Zing samen een vooraf geselecteerd lied.

 

5. Afronding

 LEZEN  

Lees samen Lucas 23: 50-56.

Sluit af met gebed en blaas de kaars uit.

 


