
Stille Week 2020
in PG “De Achthoek” te Scherpenzeel 

Palmpasen 5 april 10.00 uur       Ds. J.P. Helder 
Vesper maandag 6 april 19.30 uur 
Vesper dinsdag 7 april 19.30 uur 
Vesper woensdag 8 april 19.30 uur      
Witte Donderdag 9 april 19.30 uur    Ds. J.P. Helder 
Goede Vrijdag 10 april 19.30 uur       Ds. G.A. Wolfert 
Stille Zaterdag 11 april 22.00 uur       Ds. J.P. Helder 
Paaszondag 12 april 10.00 uur            Ds. G.A. Wolfert 
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Maandag 6 april 2020: Ik ben de deur voor de schapen 

Muziek 

Voorganger: Heer open mijn lippen. 
En mijn mond zal uw lof verkondigen. 
Van zonsopgang tot zonsondergang 
moet uw naam worden geloofd. 
God, kom mij te hulp, Heer, haast U mij te helpen. 
Amen. 

Lied NLB 23c: 1, 2, 3 
1. Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij, 
 wijst mij een groene streek; 
 daar rust ik aan een stille stroom 
 en niets dat mij ontbreekt. 

2. Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht, 
 doet mij zijn wegen gaan, 
 de paden van gerechtigheid, 
 ter ere van zijn naam. 

3. Als moet ik door het doodsravijn, 
 U gaat steeds aan mijn zij. 
 Ik vrees geen kwaad, uw herdersstaf 
 geeft steun en veiligheid. 

Lector: 
“Jezus spreekt: ‘Waarachtig, ik verzeker u: ik ben de deur voor de schapen. 
Wie vóór mij kwamen waren allemaal dieven en rovers, maar de schapen 
hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur: wanneer iemand door mij 
binnenkomt zal hij gered worden; hij zal in en uit lopen, en hij zal weidegrond 
vinden. Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar 
ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid..” - Johannes 
10:7-10 

Dagmar zingt Psalm 101: 
Een psalm voor de veertigdagentijd (Huub Oosterhuis) 

En weer zingen, maar nu 
Zo zacht mogelijk 
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Ik wil de laatste waarheid: 
Dat Gij tot mij komt, ooit. 
Ik zal mij stil maken, 
Wachten in mijn binnenste kamer. 
Ik gedoog niet één onwaar woord 
Ik wil het zuivere daglicht 
Niets van laster, spot, inbeelding, 
Hoogmoed, hoon. 

En weer zingen, maar nu 
Zo zacht mogelijk 

Ik wil vertoeven 
In het land der transparanten 
Mijn ogen zoeken de weerloze echten – 
Geef mij een doorzichtig huis. 
Iedere morgen een nieuw begin 
Woorden die openbloeien 

Waar ik in wonen kan, veilig 
Met wie dan ook die mij lief is. 

En weer zingen, ook nu 
Zo zacht mogelijk. 

Bijbellezing uit Johannes 12: 1-11  - Lector 
1 Zes dagen voor Pesach ging Jezus naar Betanië, naar Lazarus die hij uit de 
dood had opgewekt. 2 Daar hield men ter ere van hem een maaltijd; Marta 
bediende, en Lazarus was een van de mensen die met hem aanlagen. 3 Maria 
nam een kruikje kostbare, zuivere nardusolie, zalfde de voeten van Jezus en 
droogde ze af met haar haar. De geur van de olie trok door het hele huis. 4 
Judas Iskariot, een van de leerlingen, degene die hem zou uitleveren, vroeg: 5 
‘Waarom is die olie niet voor driehonderd denarie verkocht om het geld aan de 
armen te geven?’ 6 Dat zei hij niet omdat hij zich om de armen bekommerde – 
hij was een dief: hij beheerde de kas en stal eruit. 7 Maar Jezus zei: ‘Laat haar, 
ze doet dit voor de dag van mijn begrafenis; 8 de armen zijn immers altijd bij 
jullie, maar ik niet.’ 9 Intussen hadden de Joden gehoord dat Jezus daar was en 
ze gingen in groten getale naar hem toe, niet alleen om hemzelf, maar ook om 
Lazarus te zien die hij uit de dood had opgewekt. 10 De hogepriesters 
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beraamden intussen een plan om ook Lazarus te doden, 11 omdat hij er de 
oorzaak van was dat veel Joden bij Jezus kwamen en in hem gingen geloven. 

Lied NLB 558: 1, 2, 3 
1. Jezus, om uw lijden groot, 
 om uw leven en uw dood 
 die volbrengen 't recht van God, 
 Kyrie eleison. 

2. Heer, om uw zachtmoedigheid, 
 vorst die op een ezel rijdt 
 en om Sions onwil schreit, 
 Kyrie eleison. 

3. Om de zalving door een vrouw, 
 vreugde-olie, geur van rouw, 
 teken van wat komen zou, 
 Kyrie eleison. 

Voorganger: 
Deze stille week belichten we telkens een van de ‘Ik ben’- uitspraken van 
onze Heer Jezus. In de ‘Ik ben’- uitspraken herkennen we de Godsnaam, 
zoals God Zich aan Mozes bekend maakte als de ‘Ik ben, Ik zal er zijn’. 
Vandaag belichten we: ‘Ik ben de deur voor de schapen’. 

Meditatie 

Bram Koelman improviseert op de piano 

Bijbellezing: Jesaja 42: 1-9  - Lector 
1 Hier is mijn dienaar, hem zal ik steunen, hij is mijn uitverkorene, in hem 

vind ik vreugde, 
 ik heb hem met mijn geest vervuld. Hij zal alle volken het recht doen 

kennen. 
2 Hij schreeuwt niet, hij verheft zijn stem niet, hij roept niet luidkeels in het 

openbaar; 
3 het geknakte riet breekt hij niet af, de kwijnende vlam zal hij niet doven.  

Het recht zal hij zuiver doen kennen. 
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4   Ongebroken en vol vuur zal hij het recht op aarde vestigen; de eilanden 
zien naar zijn onderricht uit. 

5   Dit zegt God, de HEER, die de hemel heeft geschapen en uitgespannen,  
 die de aarde heeft uitgehamerd met alles wat zij voortbrengt, die de   
6 In gerechtigheid heb ik, de HEER, jou geroepen. Ik zal je bij de hand 

nemen en je behoeden, ik neem je in dienst voor mijn verbond met de 
mensen en maak je tot een licht voor alle volken, 

7 om blinden de ogen te openen, om gevangenen te bevrijden uit de kerker,  
wie in het duister zitten uit de gevangenis. 

8 Ik ben de HEER, dat is mijn naam. Ik deel mijn majesteit niet met een 
ander, noch de lof die mij toekomt met een beeld. 

9 Wat eertijds werd voorzegd, is nu vervuld en ik kondig jullie nieuwe 
dingen aan, nog voor ze ontkiemen zal ik ze openbaren.

Moment van inkeer en verstilling

Voorganger: Ik zie uit naar de Heer. 
Mijn ziel ziet uit naar hem, en verlangt naar zijn woord. 
Dat is jouw roeping; ook Christus heeft geleden voor jou, 
en jou daarmee een voorbeeld gegeven. 
Treed dus in de voetsporen van hem die geen enkele zonde 
beging en over wiens lippen geen leugen kwam. 
Hij werd gehoond en hoonde zelf niet, hij leed en dreigde niet. 
Hij liet het oordeel over aan hem die rechtvaardig oordeelt. 
Hij heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout op gedragen 
opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. 
voor zijn striemen ben jij genezen. 

Lector:   Wij geloven en vertrouwen in God, de Vader, de Almachtige. 
 Wij geloven en vertrouwen in Jezus Christus, zijn Zoon. 
 Wij geloven en vertrouwen in de heilige Geest. 
 Wij geloven en vertrouwen in de drie-eenheid. 

Lied NLB 556: 1,2 en 3 
1.   Alles wat over ons geschreven is 
 gaat Gij volbrengen deze laatste dagen, 
 alle geboden worden thans voldragen, 
 alle beproeving van de wildernis. 
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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. 

Voorganger: 
Elke dag doven we deze week één van de kaarsen. De duisternis lijkt het te 
winnen van het licht dat in de wereld gekomen is met de Zoon van God. De 
grote kerkkaars wordt op Goede Vrijdag gedoofd bij het gedenken van 
Jezus sterven. Op Paasmorgen, de dag van zijn opstanding uit de dood, 
straalt voor ons opnieuw het licht. (Doven van de 1e kaars) 

Zegenbede 

Voorganger:  God, wees ons genadig en zegen ons, 
laat het licht van uw gelaat over ons schijnen. 
Dan zal men op aarde uw weg leren kennen, 
in heel de wereld uw reddende kracht. 
Amen  

Lied 568a 
Ubi caritas et amor, Ubi caritas, Deus ibi est. 
Vertaling: waar vriendschap en liefde is, daar is God 
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Dinsdag 7 april 2020: Ik ben de goede herder 

Muziek 

Voorganger: Heer open mijn lippen. 
En mijn mond zal uw lof verkondigen. 
Van zonsopgang tot zonsondergang 
moet uw naam worden geloofd. 
God, kom mij te hulp, Heer, haast U mij te helpen. 
Amen. 

Lied NLB 598 
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur  
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft 

Lector: 
Jezus zegt: “Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen 
kennen mij, zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven 
voor de schapen. Maar ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze 
schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem 
luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder.” - Johannes 10:14-16 

Dagmar zingt Psalm 101:  
Een psalm voor de veertigdagentijd (Huub Oosterhuis) 

En weer zingen, maar nu 
Zo zacht mogelijk 

Ik wil de laatste waarheid: 
Dat Gij tot mij komt, ooit. 
Ik zal mij stil maken, 
Wachten in mijn binnenste kamer. 
Ik gedoog niet één onwaar woord 
Ik wil het zuivere daglicht 
Niets van laster, spot, inbeelding, 
Hoogmoed, hoon. 

En weer zingen, maar nu 
Zo zacht mogelijk 
Ik wil vertoeven 
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In het land der transparanten 
Mijn ogen zoeken de weerloze echten – 
Geef mij een doorzichtig huis. 
Iedere morgen een nieuw begin 
Woorden die openbloeien 

Waar ik in wonen kan, veilig 
Met wie dan ook die mij lief is. 

En weer zingen, ook nu 
Zo zacht mogelijk. 

Bijbellezing uit Johannes 12: 23-36  - Lector 
23 Jezus zei: ‘De tijd is gekomen dat de Mensenzoon tot majesteit wordt 
verheven. 24 Waarachtig, ik verzeker u: als een graankorrel niet in de aarde 
valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij 
veel vrucht. 25 Wie zijn leven liefheeft verliest het, maar wie in deze wereld 
zijn leven haat, behoudt het voor het eeuwige leven. 26 Wie mij dient moet 
mij volgen: waar ik ben zal ook mijn dienaar zijn, en wie mij dient zal door 
de Vader geëerd worden. 27 Nu ben ik doodsbang. Wat moet ik zeggen? 
Vader, laat dit ogenblik aan mij voorbijgaan? Maar hiervoor ben ik juist 
gekomen. 28 Laat nu zien hoe groot uw naam is, Vader.’ Toen klonk er een 
stem uit de hemel: ‘Ik heb mijn grootheid getoond en ik zal mijn grootheid 
weer tonen.’ 29 De mensen die daar stonden en dit hoorden, zeiden: ‘Een 
donderslag!’ Maar er waren er ook die zeiden dat het een engel was die 
tegen hem gesproken had. 30 Jezus zei: ‘Die stem heeft niet voor mij 
gesproken, maar voor u. 31 Nu wordt het oordeel over deze wereld geveld, 
nu zal de heerser van deze wereld uitgebannen worden. 32 Wanneer ik van 
de aarde omhooggeheven word, zal ik iedereen naar mij toe halen.’ 33

Daarmee bedoelde hij de wijze waarop hij zou sterven. 34 ‘Maar wij hebben 
uit de wet begrepen dat de Messias eeuwig blijft leven,’ zeiden de mensen, 
‘waarom zegt u dan dat de Mensenzoon omhooggeheven moet worden? 
Wie is die Mensenzoon?’ 35 ‘Nog een korte tijd is het licht bij u,’ 
antwoordde Jezus. ‘Ga uw weg zolang het licht is en laat de duisternis u 
niet overvallen; wie in het donker loopt weet niet waar hij heen gaat. 36

Geloof in het licht zolang u het licht bij u hebt, dan bent u kinderen van het 
licht.’ Na deze woorden ging Jezus weg en hij hield zich voor hen schuil.  
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Lied NLB 905: 1, 4 
1.  Wie zich door God alleen laat leiden, 
 enkel van Hem zijn heil verwacht, 
 weet Hem nabij, ook in de tijden 
 die dreigend zwart zijn als de nacht. 
 Want wie op God alleen vertrouwt, 
 heeft nooit op zand zijn huis gebouwd. 

4. Zing maar en bid, en ga Gods wegen, 
 doe wat uw hand vindt om te doen. 
 Weet dat de hemel zelf u zegent, 
 u brengt naar weiden fris en groen. 
 Wie zich op God alleen verlaat, 
 weet dat Hij altijd met ons gaat. 

Voorganger: 
Deze stille week belichten we telkens een van de ‘Ik ben’- uitspraken van 
onze Heer Jezus. In de ‘Ik ben’- uitspraken herkennen we de Godsnaam, 
zoals God Zich aan Mozes bekend maakte als de ‘Ik ben, Ik zal er zijn’. 
Vandaag belichten we: ‘Ik ben de goede herder’. 

Meditatie 

Bram Koelman improviseert op de piano 

Bijbellezing: Jesaja 49:5-6 - Lector 
5 Toen sprak de heer, die mij al in de moederschoot gevormd heeft tot zijn 
dienaar om Jakob naar hem terug te brengen, om Israël rond hem te 
verzamelen – dat ik aanzien zou genieten bij de heer en dat mijn God mijn 
sterkte zou zijn. 6 Hij zei: ‘Dat je mijn dienaar bent om de stammen van 
Jakob op te richten en de overlevenden van Israël terug te brengen, dat is 
nog maar het begin. Ik zal je maken tot een licht voor alle volken, opdat de 
redding die ik brengen zal tot aan de einden der aarde reikt.’  

Moment van inkeer en verstilling
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Voorganger: Een gebed, naar Psalm 71

Toevlucht, Rechtvaardige Rots en Vesting: 
God, houd mij vast. 

Laat mij niet vallen uit Uw hand. 
Laat niemand zeggen: God heeft hem verlaten. 
Haast U, o Heer, wees mijn hulp, 
snel mijn bevrijder. 

Ik mag blijven hopen Uw lof te zingen. 
Uw woord laat mij niet vallen. 
veilig bij U, blijf ik mens op aarde. 

Mijn ziel,zing een lied voor de Heer, 
noem Hem Heilig in Israël. 
Mijn ziel, zing een psalm, 
want Uw God geeft vrede. 

Lector:   Wij geloven en vertrouwen in God, de Vader, de Almachtige. 
 Wij geloven en vertrouwen in Jezus Christus, zijn Zoon. 
 Wij geloven en vertrouwen in de heilige Geest. 
 Wij geloven en vertrouwen in de drie-eenheid. 

Lied NLB 426 
God zal je hoeden, Christus je voeden, 
Geest van hierboven geeft zin en zicht. 
God schenkt je warmte, geneest en omarmt je, 
vriend in het duister en gids naar het licht. 

Voorganger: 
Elke dag doven we deze week één van de kaarsen. De duisternis lijkt het te 
winnen van het licht dat in de wereld gekomen is met de Zoon van God. De 
grote kerkkaars wordt op Goede Vrijdag gedoofd bij het gedenken van 
Jezus sterven. Op Paasmorgen, de dag van zijn opstanding uit de dood, 
straalt voor ons opnieuw het licht. (Doven van de 2e kaars) 
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Zegenbede 

Voorganger  God, wees ons genadig en zegen ons, 
laat het licht van uw gelaat over ons schijnen. 
Dan zal men op aarde uw weg leren kennen, 
in heel de wereld uw reddende kracht. 
Amen  

Lied NLB 568a 

Ubi caritas et amor, Ubi caritas, Deus ibi est. 
Vertaling: waar vriendschap en liefde is, daar is God 
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Woensdag 8 april 2020: Ik ben de ware wijnstok 

Muziek 

Voorganger: Heer open mijn lippen. 
En mijn mond zal uw lof verkondigen. 
Van zonsopgang tot zonsondergang 
moet uw naam worden geloofd. 
God, kom mij te hulp, Heer, haast U mij te helpen. 
Amen. 

Lied NLB598 
Als alles duister is, 
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, 
vuur dat nooit meer dooft 

Lector: 
‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan 
mij die geen vrucht draagt snijdt hij weg, en iedere rank die wel vrucht 
draagt snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt. Jullie zijn al rein door 
alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een 
rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo 
kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Ik ben de 
wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal 
hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen.  
(Johannes 15:1-5) 

Dagmar zingt Psalm 101:  
Een psalm voor de veertigdagentijd (Huub Oosterhuis) 

En weer zingen, maar nu 
Zo zacht mogelijk 

Ik wil de laatste waarheid: 
Dat Gij tot mij komt, ooit. 
Ik zal mij stil maken, 
Wachten in mijn binnenste kamer. 
Ik gedoog niet één onwaar woord 
Ik wil het zuivere daglicht 
Niets van laster, spot, inbeelding, 
Hoogmoed, hoon. 
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En weer zingen, maar nu 
Zo zacht mogelijk 

Ik wil vertoeven 
In het land der transparanten 
Mijn ogen zoeken de weerloze echten – 
Geef mij een doorzichtig huis. 
Iedere morgen een nieuw begin 
Woorden die openbloeien 

Waar ik in wonen kan, veilig 
Met wie dan ook die mij lief is. 

En weer zingen, ook nu 
Zo zacht mogelijk. 

Bijbellezing uit Johannes 13: 20-31  - Lector 
20 Ik verzeker jullie: wie iemand ontvangt die door mij gezonden is 
ontvangt mij, en wie mij ontvangt ontvangt hem die mij gezonden heeft.’ 21

Nadat hij dit gezegd had werd Jezus diepbedroefd, en hij verklaarde: 
‘Waarachtig, ik verzeker jullie: een van jullie zal mij verraden.’ 22 De 
leerlingen keken elkaar aan en vroegen zich af wie hij bedoelde. 23 Een van 
hen, de leerling van wie Jezus veel hield, lag naast hem aan tafel aan, 24 en 
Simon Petrus beduidde hem dat hij moest vragen wie Jezus bedoelde. 25 Hij 
boog zich dicht naar Jezus toe en vroeg: ‘Wie, Heer?’ 26 ‘Degene aan wie 
ik het stuk brood geef dat ik nu in de schaal doop,’ zei Jezus. Hij doopte 
een stuk brood in de schaal en gaf het aan Judas, de zoon van Simon 
Iskariot. 27 Op dat moment nam de duivel bezit van Judas. Jezus zei: ‘Doe 
maar meteen wat je van plan bent.’ 28 Niemand aan tafel begreep waarom 
hij dit zei; 29 omdat Judas de kas beheerde, dachten sommigen dat Jezus 
bedoelde dat hij inkopen voor het feest moest doen, of dat hij iets aan de 
armen moest geven. 30 Judas nam het brood aan en ging meteen weg. Het 
was nacht. 31 Toen hij weg was zei Jezus: ‘Nu is de grootheid van de 
Mensenzoon zichtbaar geworden, en door hem de grootheid van God. 

Lied NLB653: 1, 5, 7 
1.  U kennen, uit en tot U leven, 
 Verborgene die bij ons zijt, 
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 zolang ons ’t aanzijn is gegeven, 
 de aarde en de aardse tijd, – 
 o Christus, die voor ons begin 
 en einde zijt, der wereld zin! 

5. Gij zijt de wijnstok van het leven, 
 in duizend ranken uitgebreid, 
 het leven, ons in U gegeven, 
 draagt goede vruchten op zijn tijd. 
 Laat ons uw ranken zijn voorgoed, 
 doorstroom ons met uw hartenbloed. 

7. O Christus, ons van God gegeven, 
 Gij tot in alle eeuwigheid 
 de weg, de waarheid en het leven, 
 Gij zijt de zin van alle tijd. 
 Vervul van dit geheimenis 
 uw kerk die in de wereld is. 

Voorganger:  
Deze stille week belichten we telkens een van de ‘Ik ben’- uitspraken van 
onze Heer Jezus. In de ‘Ik ben’- uitspraken herkennen we de Godsnaam, 
zoals God Zich aan Mozes bekend maakte als de ‘Ik ben, Ik zal er zijn’. 
Vandaag belichten we: ‘Ik ben de ware wijnstok’. 

Meditatie 

Bram Koelman improviseert op de piano 

Bijbellezing: Jesaja 50:4-9a  - Lector 
4 God, de heer, gaf mij een vaardige tong, waarmee ik de moedeloze kan 
opbeuren. Elke ochtend wekt hij mijn oor, zodat het toegerust is om 
aandachtig te horen. 5 God, de heer, heeft mijn oren geopend en ik heb 
geen verzet geboden, ik ben niet teruggedeinsd. 6 Ik heb mijn rug 
blootgesteld aan mijn folteraars, wie mij de baard uittrokken, bood ik mijn 
wangen aan. Ik heb mijn gezicht niet verborgen toen ze mij beschimpten en 
bespuwden. 7 God, de heer, zal mij helpen, daarom word ik niet gekwetst 
en is mijn gezicht zo onbewogen als een rots, want ik weet dat ik niet 
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beschaamd zal staan. 8 Hij die mij recht verschaft is nabij. Wie durft tegen 
mij een geding aan te spannen? Laten we samen voor het gerecht 
verschijnen. Wie is mijn tegenstander in deze zaak? Laat hij mij tegemoet 
treden. 9 God, de heer, zal mij helpen – wie zal mij dan veroordelen? 

Moment van inkeer en verstilling

Voorganger: Een gebed, naar Psalm 70

“O God, red mij, kom spoedig, heer, en help mij toch.  
Bescherm mij tegen wat mij naar het leven staat. 
Kom mij reddend te hulp. 

Laat allen die U zoeken zich om U verheugen en zich 
verblijden; 
laat ze steeds zeggen: ‘Groot is God’, zij die hechten aan uw 
hulp. 

Ik sta met lege handen, opengevouwen naar de hemel 
o God, kom spoedig naar mij toe:  
U bent mijn helper en bevrijder,  
wacht toch niet langer, heer.”  

Lector:   Wij geloven en vertrouwen in God, de Vader, de Almachtige. 
 Wij geloven en vertrouwen in Jezus Christus, zijn Zoon. 
 Wij geloven en vertrouwen in de heilige Geest. 
 Wij geloven en vertrouwen in de drie-eenheid. 

Lied NLB 426
God zal je hoeden, Christus je voeden, 
Geest van hierboven geeft zin en zicht. 
God schenkt je warmte, geneest en omarmt je, 
vriend in het duister en gids naar het licht. 

Voorganger: 
Elke dag doven we deze week één van de kaarsen. De duisternis lijkt het te 
winnen van het licht dat in de wereld gekomen is met de Zoon van God. De 
grote kerkkaars wordt op Goede Vrijdag gedoofd bij het gedenken van 
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Jezus sterven. Op Paasmorgen, de dag van zijn opstanding uit de dood, 
straalt voor ons opnieuw het licht. (Doven van de 3e kaars) 

Zegenbede 

voorganger:  God, wees ons genadig en zegen ons, 
laat het licht van uw gelaat over ons schijnen. 
Dan zal men op aarde uw weg leren kennen, 
in heel de wereld uw reddende kracht. 
Amen  

Lied 568a 
Ubi caritas et amor, Ubi caritas, Deus ibi est. 
Vertaling: waar vriendschap en liefde is, daar is God 
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Donderdag 9 april 2020: Ik ben het brood dat leven geeft 

Muziek 

Lied: Psalm 81: 8, 9, 11 
8.  Ik ben Hij-die-is: God wil Ik u wezen. 
 Uit de duisternis van de slavernij 
 maakte Ik u vrij: hebt gij nog te vrezen? 

9.  Leef uit mijn verbond. Vraag van Mij vrijmoedig.  
 Open wijd uw mond. Al wat u ontbreekt,  
 al waar gij om smeekt geef Ik overvloedig. 

11. Ga niet van Mij heen, volg Mij op mijn wegen,  
 sluit u hecht aaneen. Waar gij langs zult gaan  
 maak Ik u ruim baan: niemand houdt u tegen. 

Bemoediging en drempelgebed 
Onze hulp en onze hoop is in de Naam van de Heer, 
die hemel en aarde gemaakt heeft. 

Tot U richt ik mij op, mijn Heer en mijn God. 
op U vertrouw ik, laat me niet beschaamd worden. 
Heer, maak mij uw wegen bekend. 
Leer mij uw paden kennen. 
Leid mij in uw waarheid, leer mij. 
Want U bent de God van het heil. 
Ik zie naar U uit de hele tijd. 
Gedenk aan uw liefde, Heer, 
en aan uw genade. 
Gedenk mij naar uw goedheid, Heer. 
Amen. 

Lezen: Exodus 12: 21-28 Lector 1 
21 Toen riep Mozes de oudsten van Israël bij elkaar. ‘Elke familie moet een 

lam of een bokje kiezen,’ zei hij, ‘en dat moet worden geslacht als Pesach 
offer.  

22 Laat ieder daarna een bos majoraantakken nemen, die in de schaal met  
 bloed dopen en het bloed aan de bovendorpel en aan de beide deurposten  
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 strijken. Ga dan tot de morgen de deur niet uit, 
 23 want de HEER zal door Egypte heen gaan om het te straffen. Maar ziet hij 

bij een deur bloed aan de bovendorpel en aan de posten, dan zal hij die 
deur voorbijgaan, hij zal de doodsengel geen toestemming geven om uw 
huizen binnen te gaan en u te treffen.  

24 Dit voorschrift blijft voor u en uw kinderen voor altijd van kracht.  
25 Ook als u eenmaal in het land bent dat de HEER u zal geven, zoals hij 

heeft beloofd, moet u dit gebruik in ere houden.  
26 En als uw kinderen dan vragen: “Wat betekent dit gebruik?”  
27 antwoord dan: “Wij brengen de HEER een Pesach offer omdat hij de 

huizen van de Israëlieten voorbij is gegaan toen hij de Egyptenaren strafte; 
ons heeft hij gespaard.”’ Toen knielden de Israëlieten en bogen ze zich  

28 diep neer,en ze deden wat de HEER aan Mozes en Aäron had bevolen. 

Lied: Psalm 130a 
1.  Uit angst en nood stijgt mijn gebed. 
 O Heer, wil naar mij horen! 
 Wanneer Gij op ons falen let, 
 zijn wij, o God, verloren. 
 Maar in uw eindeloos geduld 
 delgt Gij de menselijke schuld 
 en zegent die U vrezen. 

2.  Ik hoop op God de Heer en wacht 
 het woord dat Hij zal spreken. 
 Al loopt het naar de middernacht, 
 ik volg zijn heilig teken. 
 Mijn hart is in de donkerheid 
 een wachter die het licht verbeidt, 
 een wachter op de morgen. 

3.  Hoop, Israël, op God de Heer 
 die rijk is aan genade. 
 Want Hij verlaat u nimmermeer, 
 al kiest gij ook ten kwade. 
 Hij leidt u door de woestenij 
 en maakt gans Israël eens vrij 
 van ongerechtigheden. 
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Lezen: Johannes 13: 1-2a      Lector 2 
1 Het was kort voor het Pesach feest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was 
en dat hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen 
die hem in de wereld toebehoorden lief, en zijn liefde voor hen zou tot het 
uiterste gaan. 2 Jezus en zijn leerlingen hielden een maaltijd.  

Zingen: Lied 556 
1.  Alles wat over ons geschreven is 
 gaat Gij volbrengen deze laatste dagen, 
 alle geboden worden thans voldragen, 
 alle beproeving van de wildernis. 

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. 

Lezen: Johannes 13: 2b-11 Lector 1 
De duivel had intussen Judas, de zoon van Simon Iskariot, ertoe aangezet 
Jezus te verraden. 3 Jezus, die wist dat de Vader hem alle macht had 
gegeven, dat hij van God was gekomen en weer naar God terug zou gaan, 4 
stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen 
doek om 5 en goot water in een waskom. Hij begon de voeten van zijn 
leerlingen te wassen en droogde ze af met de doek die hij omgeslagen had. 
6 Toen hij bij Simon Petrus kwam, zei deze: ‘U wilt toch niet mijn voeten 
wassen, Heer?’ 7 Jezus antwoordde: ‘Wat ik doe, begrijp je nu nog niet, 
maar later zul je het wel begrijpen.’ 8 ‘O nee,’ zei Petrus, ‘míjn voeten zult 
u niet wassen, nooit!’ Maar toen Jezus zei: ‘Als ik ze niet mag wassen, kun 
je niet bij mij horen,’ 9 antwoordde hij: ‘Heer, dan niet alleen mijn voeten, 
maar ook mijn handen en mijn hoofd!’ 10 Hierop zei Jezus: ‘Wie gebaad 
heeft hoeft alleen nog zijn voeten te wassen, hij is al helemaal rein. Jullie 
zijn dus rein – maar niet allemaal.’ 11 Hij wist namelijk wie hem zou 
verraden, daarom zei hij dat ze niet allemaal rein waren.  
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Zingen: Lied 569 
1.  Toen Jezus wist: nu is gekomen 
 het uur om door de nacht te gaan, 
 heeft Hij een linnen doek genomen 
 en water in de schaal gedaan. 

2.  Hij gaf ons zwijgende een teken 
 en kwam ons voet voor voet nabij, 
 Hij deed het water van zich spreken, 
 het stort zich uit en reinigt mij. 

3.  Zo is de Heer een knecht geworden 
 en tot de bodem toe gegaan 
 om ons met ootmoed te omgorden, 
 Hij doet ons zijn geringheid aan. 

4.  Heer van mijn hart, U bent gekomen 
 de nacht door naar uw grote dag, 
 ik heb in eenvoud aangenomen 
 dat ik U daarin volgen mag. 

Lezen: Johannes 13: 12-18a Lector 2 
12 Toen hij hun voeten gewassen had, deed hij zijn bovenkleed aan en ging 
weer naar zijn plaats. ‘Begrijpen jullie wat ik gedaan heb?’ vroeg hij. 13 
‘Jullie zeggen altijd “meester” en “Heer” tegen mij, en terecht, want dat 
ben ik ook. 14 Als ik, jullie Heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, 
moet je ook elkaars voeten wassen. 15 Ik heb een voorbeeld gegeven; wat 
ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen. 16 Waarachtig, ik 
verzeker jullie: een slaaf is niet meer dan zijn meester, en een afgezant niet 
meer dan wie hem zendt. 17 Je zult gelukkig zijn als je dit niet alleen 
begrijpt, maar er ook naar handelt. 18 Ik doel niet op jullie allemaal: ik 
weet wie ik heb uitgekozen.  

Zingen: Lied 970: 4, 5
4.  Velen mogen dienen als onze Heer, 
 Hij wast onze voeten, velen mogen dienen 
 als onze Heer, wij zijn één in Christus. 
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5.  Leden zijn er vele, één is zijn kerk, 
 wij zijn Christus’ lichaam, leden zijn er vele, 
 één is zijn kerk, wij zijn één in Christus. 

Meditatie: Ik ben het brood dat leven geeft 

Lezen: Johannes 13: 18b-30 Lector 1 
Wat in de Schrift staat zal in vervulling gaan: “Hij die at van mijn brood 
heeft zich tegen mij gekeerd.” 19 Ik zeg het jullie nu al, voor het gaat 
gebeuren; wanneer het dan gebeurt, zullen jullie geloven dat ik het ben. 20 
Ik verzeker jullie: wie iemand ontvangt die door mij gezonden is ontvangt 
mij, en wie mij ontvangt ontvangt hem die mij gezonden heeft.’ 21 Nadat 
hij dit gezegd had werd Jezus diepbedroefd, en hij verklaarde: ‘Waarachtig, 
ik verzeker jullie: een van jullie zal mij verraden.’ 22 De leerlingen keken 
elkaar aan en vroegen zich af wie hij bedoelde. 23 Een van hen, de leerling 
van wie Jezus veel hield, lag naast hem aan tafel aan, 24 en Simon Petrus 
beduidde hem dat hij moest vragen wie Jezus bedoelde. 25 Hij boog zich 
dicht naar Jezus toe en vroeg: ‘Wie, Heer?’ 26 ‘Degene aan wie ik het stuk 
brood geef dat ik nu in de schaal doop,’ zei Jezus. Hij doopte een stuk 
brood in de schaal en gaf het aan Judas, de zoon van Simon Iskariot. 27 Op 
dat moment nam de duivel bezit van Judas. Jezus zei: ‘Doe maar meteen 
wat je van plan bent.’ 28 Niemand aan tafel begreep waarom hij dit zei; 29 
omdat Judas de kas beheerde, dachten sommigen dat Jezus bedoelde dat hij 
inkopen voor het feest moest doen, of dat hij iets aan de armen moest 
geven. 30 Judas nam het brood aan en ging meteen weg. Het was nacht. 

Zingen: Lied 561: 1, 4, 5 
1.  O liefde die verborgen zijt 
 in diepe stilten eeuwigheid, 
 erbarm u over ons bestaan, 
 het wordt verraden en verdaan. 

4.  O liefde uit de eeuwigheid 
 die met ons mens geworden zijt, 
 wij bidden, laat ons niet alleen 
 in al het duister om ons heen, 



IK BEN uitspraken van Jezus Christus 

21

5.  opdat ook wij o Heer U niet 
 verlaten in uw diep verdriet, 
 maar bij U zijn in al de pijn 
 waarmee de mensen mensen zijn. 

Lezen: Johannes 13: 31-38 Lector 2 
31 Toen hij weg was zei Jezus: ‘Nu is de grootheid van de Mensenzoon 
zichtbaar geworden, en door hem de grootheid van God. 32 Als Gods 
grootheid door hem zichtbaar geworden is, zal God hem ook in die 
grootheid laten delen, nu onmiddellijk. 33 Kinderen, ik blijf nog maar een 
korte tijd bij jullie. Jullie zullen me zoeken, maar wat ik tegen de Joden 
gezegd heb, zeg ik nu ook tegen jullie: “Waar ik heen ga, daar kunnen 
jullie niet komen.” 34 Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals 
ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. 35 Aan jullie 
liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.’ 36 
Simon Petrus vroeg: ‘Waar gaat u naartoe, Heer?’ Jezus antwoordde: ‘Ik ga 
ergens naartoe waar jij nog niet kunt komen, later zul je mij volgen.’ 37 
‘Waarom kan ik u nu niet volgen, Heer? Ik wil mijn leven voor u geven!’ 
zei Petrus. 38 Maar Jezus zei: ‘Jij je leven voor mij geven? Waarachtig, ik 
verzeker je: nog voor de haan kraait zul jij mij driemaal verloochenen. 

Zingen: Lied 256 
Blijf met uw genade bij ons, Heer onze God.  
O blijf met uw genade bij ons, licht in het duister. 

Lezen: Johannes 18: 1-11 Lector 1 
1 Nadat Jezus dit alles gezegd had, ging hij met zijn leerlingen naar de 
overkant van de Kidronbeek. Daar liep hij een olijfgaard in, met zijn 
leerlingen. 2 Judas, zijn verrader, kende deze plek ook, want Jezus was er 
vaak met zijn leerlingen samengekomen. 3 Judas ging ernaartoe, samen 
met een cohort soldaten en dienaren van de hogepriesters en de farizeeën. 
Ze waren gewapend en droegen fakkels en lantaarns. 4 Jezus wist precies 
wat er met hem zou gebeuren. Hij liep naar hen toe en vroeg: ‘Wie zoeken 
jullie?’ 5 Ze antwoordden: ‘Jezus uit Nazaret.’ ‘Ik ben het,’ zei Jezus, 
terwijl Judas, zijn verrader, erbij stond. 6 Toen hij zei: ‘Ik ben het,’ 
deinsden ze achteruit en vielen op de grond. 7 Weer vroeg Jezus: ‘Wie 
zoeken jullie?’ en weer zeiden ze: ‘Jezus uit Nazaret.’ 8 ‘Ik heb jullie al 
gezegd: “Ik ben het,”’ zei Jezus. ‘Als jullie mij zoeken, laat deze mensen 
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dan gaan.’ 9 Zo gingen de woorden in vervulling die hij gesproken had: 
‘Geen van hen die u mij gegeven hebt, heb ik verloren laten gaan.’ 10 
Daarop trok Simon Petrus het zwaard dat hij bij zich had, haalde uit naar 
de slaaf van de hogepriester en sloeg hem zijn rechteroor af; Malchus 
heette die slaaf. 11 Maar Jezus zei tegen Petrus: ‘Steek je zwaard in de 
schede. Zou ik de beker die de Vader mij gegeven heeft niet drinken?’ 

Zingen: Lied 587: 1 
Licht voor de wereld, geeft U zich gevangen 
in deze nacht van duistere belangen? 
Ik zoek U, Heer, en vraag U: maak mijn oren 
heel om te horen. 

Lezen: Johannes 18: 12-27 Lector 2 
12 De soldaten met hun tribuun en de Joodse gerechtsdienaars grepen 
Jezus en boeiden hem. 13 Ze brachten hem eerst naar Annas, de 
schoonvader van Kajafas. Kajafas was dat jaar hogepriester 14 en hij was 
het die de Joden had voorgehouden: ‘Het is goed dat één man sterft voor 
het hele volk.’ 15 Simon Petrus liep met een andere leerling achter Jezus 
aan. Deze andere leerling kende de hogepriester en ging met Jezus het 
paleis van de hogepriester in, 16 maar Petrus bleef buiten bij de poort 
staan. Daarop kwam de andere leerling, de kennis van de hogepriester, 
weer naar buiten; hij sprak met de portierster en nam Petrus mee naar 
binnen. 17 Het meisje sprak Petrus aan: ‘Ben jij soms ook een leerling van 
die man?’ ‘Nee, ik niet,’ zei hij. 18 De slaven en de gerechtsdienaars 
stonden zich te warmen bij een vuur dat ze hadden aangelegd omdat het 
koud was; ook Petrus ging zich erbij staan warmen. 19 De hogepriester 
ondervroeg Jezus over zijn leerlingen en over zijn leer. 20 Jezus zei: ‘Ik 
heb in het openbaar tot de wereld gesproken. Ik heb steeds onderricht 
gegeven op plaatsen waar de Joden bij elkaar komen, in synagogen en in de 
tempel, en nooit heb ik iets in het geheim gezegd. 21 Waarom ondervraagt 
u mij? Vraag het toch aan de mensen die mij gehoord hebben, zij weten 
wat ik gezegd heb.’ 22 Toen Jezus dat zei gaf een van de dienaren die erbij 
stonden, hem een klap in het gezicht: ‘Is dat een manier om de hogepriester 
te antwoorden?’ 23 Jezus zei: ‘Als ik iets verkeerds gezegd heb, zeg dan 
wat er verkeerd was, maar als het juist is wat ik heb gezegd, waarom slaat 
u me dan?’ 24 Daarna stuurde Annas hem geboeid naar Kajafas, de 
hogepriester. 25 Simon Petrus stond zich intussen nog steeds te warmen. 
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‘Ben jij soms ook een leerling van hem?’ vroegen ze. ‘Nee,’ ontkende 
Petrus, ‘ik niet.’ 26 Maar een van de slaven van de hogepriester, een 
familielid van de man van wie Petrus het oor had afgeslagen, zei: ‘Maar ik 
heb toch gezien dat je bij hem was in de olijfgaard?’ 27 Weer ontkende 
Petrus, en meteen kraaide er een haan. 

Zingen: Lied 587: 2 
Eén mens moet sterven om een volk te redden. 
Door uw gehoorzaam lijden kan ik verder, 
warm ik mij aan uw liefde die niet loochent. 
Open mijn ogen. 

Voorganger:
Elke dag doven we deze week één van de kaarsen. De duisternis lijkt het te 
winnen van het licht dat in de wereld gekomen is met de Zoon van God. De 
grote kerkkaars wordt op Goede Vrijdag gedoofd bij het gedenken van 
Jezus sterven. Op Paasmorgen, de dag van zijn opstanding uit de dood, 
straalt voor ons opnieuw het licht. (Doven van de 4e kaars) 

Gebed 
Blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen. 
Blijf bij ons en bij uw ganse kerk aan de avond van de dag, 
aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld. 
Blijf bij ons met uw genade en goedheid, 
met uw troost en zegen, met uw woord en sacrament. 
Blijf bij ons wanneer over ons komt 
de nacht van beproeving en angst, 
de nacht van twijfel en aanvechting, 
de nacht van de strenge, bittere dood. 
Blijf bij ons in leven en in sterven, 
in tijd en eeuwigheid.   
Amen. 
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Vrijdag 10 april 2020: Ik ben de weg, de waarheid en het leven 

Muziek 

Welkom 

Stilte 

Aanvangstekst: Johannes 1:1-4 en 10-11 
In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was 
God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is 
niets ontstaan van wat bestaat. In het Woord was leven en het leven was 
het licht voor de mensen.  
(…) 
Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende 
de wereld hem niet. Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem 
waren hebben hem niet ontvangen.  

Lied: NLB895 (NL) 
Wij gaan de nacht door, het duister,  
Op zoek naar het levend water.  
Enkel de dorst zal ons licht zijn.  
Enkel de dorst zal ons licht zijn. 

Bemoediging en groet 

Gebed naar Psalm 22:2-12 

Bijbeltekst: Johannes 18:28-38a 
Jezus werd van Kajafas naar het pretorium gebracht. Het was nog vroeg in 
de morgen. Zelf gingen ze niet naar binnen, om zich niet te verontreinigen 
voor het pesachmaal. Daarom kwam Pilatus naar buiten en vroeg: 
‘Waarvan beschuldigt u deze man?’ Ze antwoordden: ‘Als hij geen 
misdadiger was, zouden we hem niet aan u uitgeleverd hebben.’ Pilatus 
zei: ‘Neem hem dan mee, en veroordeel hem volgens uw eigen wet.’ Maar 
de Joden wierpen tegen: ‘Wij hebben het recht niet om iemand ter dood te 
brengen.’ Zo ging de uitspraak van Jezus in vervulling waarin hij 
aanduidde welke dood hij sterven zou. Nu ging Pilatus het pretorium weer 
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in. Hij liet Jezus bij zich komen en vroeg hem: ‘Bent u de koning van de 
Joden?’ Jezus antwoordde: ‘Vraagt u dit uit uzelf of hebben anderen dit 
over mij gezegd?’ ‘Ik ben toch geen Jood,’ antwoordde Pilatus. ‘Uw volk 
en uw hogepriesters hebben u aan mij uitgeleverd – wat hebt u gedaan?’ 
Jezus antwoordde: ‘Mijn koningschap hoort niet bij deze wereld. Als mijn 
koningschap bij deze wereld hoorde, zouden mijn dienaren wel gevochten 
hebben om te voorkomen dat ik aan de Joden werd uitgeleverd. Maar mijn 
koninkrijk is niet van hier.’ Pilatus zei: ‘U bent dus koning?’ ‘U zegt dat ik 
koning ben,’ zei Jezus. ‘Ik ben geboren en naar de wereld gekomen om van 
de waarheid te getuigen, en ieder die de waarheid is toegedaan, luistert naar 
wat ik zeg.’ Hierop zei Pilatus: ‘Maar wat is waarheid?’ 

Lied: NLB587:3 en 2 
3.  Hemelse koning, door God uitgekozen, 
 waarom staat U terecht als rechteloze? 
 U hebt geen schuld, de waarheid is geschonden. 
 U draagt mijn zonden. 

2.  Eén mens moet sterven om een volk te redden. 
 Door uw gehoorzaam lijden kan ik verder, 
 warm ik mij aan uw liefde die niet loochent. 
 Open mijn ogen. 

Meditatie: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven” 

Bijbeltekst: Johannes 18:38b-19:6 en 19:16-22 
Na deze woorden ging hij weer naar de Joden buiten. ‘Ik heb geen schuld 
in hem gevonden,’ zei hij. ‘Maar het is bij u gebruikelijk dat ik met Pesach 
iemand vrijlaat – wilt u dat ik de koning van de Joden vrijlaat?’ Toen 
begon iedereen te schreeuwen: ‘Hem niet, maar Barabbas!’ Barabbas was 
een misdadiger. Toen liet Pilatus Jezus geselen. De soldaten vlochten een 
kroon van doorntakken, zetten die op zijn hoofd en deden hem een 
purperen mantel aan. Ze liepen naar hem toe en zeiden: ‘Leve de koning 
van de Joden!’, en ze sloegen hem in het gezicht. Pilatus liep weer naar 
buiten en zei: ‘Ik zal hem hier buiten aan u tonen om u duidelijk te maken 
dat ik geen enkel bewijs van zijn schuld heb gevonden.’ Daarop kwam 
Jezus naar buiten, met de doornenkroon op en de purperen mantel aan. 
‘Hier is hij, de mens,’ zei Pilatus. Maar toen de hogepriesters en de 



IK BEN uitspraken van Jezus Christus 

26

gerechtsdienaars hem zagen begonnen ze te schreeuwen: ‘Kruisig hem, 
kruisig hem!’ Toen zei Pilatus: ‘Neem hem dan maar mee en kruisig hem 
zelf, want ik zie niet waaraan hij schuldig is.’ 
(…) 
Toen droeg Pilatus hem aan hen over om hem te laten kruisigen. Zij 
voerden Jezus weg; hij droeg zelf het kruis naar de zogeheten 
Schedelplaats, in het Hebreeuws Golgota. Daar kruisigden ze hem, met 
twee anderen, aan weerskanten één, en Jezus in het midden. Pilatus had een 
inscriptie laten maken die op het kruis bevestigd werd. Er stond op ‘Jezus 
uit Nazaret, koning van de Joden’. Het stond er in het Hebreeuws, het 
Latijn en het Grieks, en omdat de plek waar Jezus gekruisigd werd dicht bij 
de stad lag, werd deze inscriptie door veel Joden gelezen. De hogepriesters 
van de Joden zeiden tegen Pilatus: ‘U moet niet “koning van de Joden” 
schrijven, maar “Deze man heeft beweerd: Ik ben de koning van de 
Joden”.’ ‘Wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven,’ was het antwoord 
van Pilatus. 

Luisterlied: ‘Via Dolorosa’ 
Langs de Via Dolorosa in Jeruzalem die dag,  
verdrongen zich de mensen in de straat. 
Daar staarden ze Hem na: 
de man die sterven moest op Golgotha. 

Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg, 
ging de Christus, onze Koning als een lam. 
Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart, is Hij gegaan, 
langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha.

Er kwam bloed uit al zijn wonden, uit de striemen op zijn rug, 
uit de kroon van doornen om zijn hoofd geklemd. 
En Hij droeg met elke stap 
de hoon van hen die schreeuwden: “Kruisigt Hem!”. 

Zijn kruis werd een troon, zijn bloed wast ons schoon 
en het stroomt door het hart van Jeruzalem. 
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Bijbeltekst: Johannes 19:25-30 
Bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder met haar zuster, Maria, de 
vrouw van Klopas, en Maria uit Magdala. Toen Jezus zijn moeder zag 
staan, en bij haar de leerling van wie hij veel hield, zei hij tegen zijn 
moeder: ‘Dat is uw zoon,’ en daarna tegen de leerling: ‘Dat is je moeder.’ 
Vanaf dat moment nam die leerling haar bij zich in huis. Toen wist Jezus 
dat alles was volbracht, en om de Schrift geheel in vervulling te laten gaan 
zei hij: ‘Ik heb dorst.’ Er stond daar een vat zure wijn; ze staken er een 
majoraantak met een spons in en brachten die naar zijn mond. Nadat Jezus 
ervan gedronken had zei hij: ‘Het is volbracht.’ Hij boog zijn hoofd en gaf 
de geest.  

Doven van de Paaskaars 

Doodse stilte 

NLB590: 1, 2 en 3 
1.  Nu valt de nacht. Het is volbracht: 
 de Heer heeft heel zijn leven 
 voor het menselijk geslacht 
 in Gods hand gegeven. 

2.  De wereld gaf 
 Hem slechts een graf, 
 zijn wonen was Hem zwerven; 
 al zijn onschuld werd Hem straf 
 en zijn leven sterven. 

3.  Hoe slaapt Gij nu, 
 die men zo ruw 
 aan ’t kruishout heeft gehangen. 
 Starre rotsen houden U, 
 rots des heils, gevangen. 
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Bijbeltekst: Johannes 19:38-42 
Na deze gebeurtenissen vroeg Josef uit Arimatea – die uit vrees voor de 
Joden in het geheim een leerling van Jezus was – aan Pilatus of hij het 
lichaam van Jezus mocht meenemen. Pilatus gaf toestemming en Josef nam 
het lichaam mee. Nikodemus, die destijds ’s nachts naar Jezus toe gegaan 
was, kwam ook; hij had een mengsel van mirre en aloë bij zich, wel 
honderd litra. Ze wikkelden Jezus’ lichaam met de balsem in linnen, zoals 
gebruikelijk is bij een Joodse begrafenis. Dicht bij de plaats waar Jezus 
gekruisigd was lag een olijfgaard, en daar was een nieuw graf, waarin nog 
nooit iemand begraven was. Omdat het voor de Joden voorbereidingsdag 
was en dat graf dichtbij was, legden ze Jezus daarin.  

Woorden om op weg te gaan 
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Zaterdag 11 april 2020: Ik ben het licht voor de wereld 

Muziek 

Lied: Psalm 27: 4 
Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde, 
zo spreek weer tot uw knecht en geef hem licht.  
Mijn hart zegt stil de liefelijke woorden 
die Gij eens zeide: `Zoek mijn aangezicht'. 
Uw aangezicht, ik wil het zoeken, Heer! 
Verberg het niet, beproef mij niet te zeer! 
Ik hoop geen heil dan Gij voor mij bewaart, 
ik smacht naar 't uur dat Gij U openbaart! 

Bemoediging en drempelgebed 
Onze hulp is in de naam van de Heer,  
die hemel en aarde heeft gemaakt. 

Heer, van U komt ons heil 
In stilte wachten wij op U 
Het licht van ons leven 
Ons enige vertrouwen. Amen 

Lezing: Genesis 1: 1-5  Lector 1 

 De schepping van hemel en aarde 
1  In het begin schiep God de hemel en de aarde.  
2  De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar 

Gods geest zweefde  
over het water. 

3 God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht.  
4  God zag dat het licht goed was, en hij scheidde het licht van de duisternis;  
5  het licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht. Het werd avond 

en het werd morgen.  
De eerste dag. 
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Zingen: Lied 444: 2, 3, 4 
2.  De duisternis gaat wijken 
 van de eeuwenlange nacht. 
 Een nieuwe dag gaat prijken 
 met ongekende pracht. 

3.  Zij, die gebonden zaten 
 in schaduw van de dood, 
 van God en mens verlaten - 
 begroeten 't morgenrood. 

4.  De zonne, voor wier stralen 
 het nachtelijk duister zwicht, 
 en die zal zegepralen, 
 is Christus, 't eeuwig licht! 

Lezing: Genesis 18: 10-18 Lector 2 
 10 Toen pakte hij het mes om zijn zoon te slachten. 11 Maar een engel van 

de HEER riep vanuit de hemel: ‘Abraham, Abraham!’ ‘Ik luister,’ 
antwoordde hij. 12 ‘Raak de jongen niet aan, doe hem niets! Want nu weet 
ik dat je ontzag voor God hebt: je hebt mij je zoon, je enige, niet willen 
onthouden.’ 13 Toen Abraham opkeek, zag hij een ram die met zijn horens 
verstrikt was geraakt in de struiken. Hij pakte het dier en offerde dat in de 
plaats van zijn zoon. 14 Abraham noemde die plaats ‘De HEER zal erin 
voorzien’. Vandaar dat men tot op de dag van vandaag zegt: ‘Op de berg 
van de HEER zal erin voorzien worden.’ 

 15 Toen sprak de engel van de HEER opnieuw vanuit de hemel tot 
Abraham. 16 Hij zei: ‘Ik zweer bij mijzelf – spreekt de HEER: Omdat je 
dit hebt gedaan, omdat je mij je zoon, je enige, niet hebt onthouden, 17 zal 
ik je rijkelijk zegenen en je zo veel nakomelingen geven als er sterren aan 
de hemel zijn en zandkorrels op het strand langs de zee, en je 
nakomelingen zullen de steden van hun vijanden in bezit krijgen. 18 En 
alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als jouw 
nakomelingen. Want jij hebt naar mij geluisterd.’ 
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Zingen: Lied 791: 1, 2, 6 
1.  Liefde, eenmaal uitgesproken 
 als uw woord van het begin, 
 Liefde, wil ons overkomen 
 als geheim en zegening. 

2.  Liefde, die ons hebt geschapen, 
 vonk waarmee Gij zelf ons raakt, 
 alles overwinnend wapen, 
 laatste woord dat vrede maakt. 

6.  Liefde boven alle liefde, 
 die zich als de hemel welft 
 over ons: wil ons genezen, 
 bron van liefde, liefde zelf! 

Lezing: Jesaja 54: 4-14 Lector 1 
4  Wees niet bang: je zult niet worden beschaamd; 
 wees niet bedrukt: je zult niet worden vernederd. 
 Je zult de schande van je jeugd vergeten, 
 je de smaad van je weduwschap niet meer herinneren. 
5 Want je maker neemt je tot vrouw, 
 HEER van de hemelse machten is zijn naam. 
 De Heilige van Israël zal je bevrijder zijn, 
 men noemt hem God van de hele aarde. 

6 Je was een verlaten, wanhopige vrouw 
 toen de HEER je terugriep. 
 Kan iemand de vrouw van zijn jeugd verstoten? – zegt je God. 
7 Ik heb je slechts een ogenblik verlaten, 
 maar met open armen zal ik je weer ontvangen. 
8 Ik verborg mijn gezicht voor je 
 in laaiende toorn, één ogenblik lang, 
 maar ik zal me weer over je ontfermen 
 met eeuwigdurende liefde, 
 zegt de HEER, die je vrijkoopt. 
9 Dit is voor mij als bij de vloed van Noach: 
 zoals ik heb gezworen dat het water van Noach 
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 nooit meer de aarde zou overspoelen, 
 zo zweer ik dat mijn toorn jou niet meer treft 
 en dat ik je nooit meer bedreig. 
10 Al zouden de bergen wijken 
 en de heuvels wankelen, 
 mijn liefde zal nooit meer van jou wijken 
 en mijn vredesverbond is onwankelbaar 
 – zegt de HEER, die zich over je ontfermt. 
11 Ongelukkige, zo opgejaagd en ongetroost. 
 Met fijne leem zal ik je stenen inleggen, 
 op saffier zal ik je grondvesten. 
12 Ik maak je torens van robijn, 
 je poorten van beril, 
 je muren van kostbare edelstenen. 
13 Al je kinderen worden onderricht door de HEER, 
 rust en vrede zal hun ten deel vallen; 
14 gerechtigheid zal je fundament zijn. 
 Je zult niets meer te vrezen hebben: 
 onderdrukking zal je niet bereiken, 
 voor terreur blijf je gevrijwaard. 

Lied NLB 426 
God zal je hoeden, Christus je voeden, 
Geest van hierboven geeft zin en zicht. 
God schenkt je warmte, geneest en omarmt je, 
vriend in het duister en gids naar het licht. 

Lezing: Romeinen 6: 3-11 Lector 2 
3 Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn 

dood?  
4 We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus 

door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te 
leiden.  

5 Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding. 
6 Immers, we weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is omdat er 

een einde moest komen aan ons zondige leven: we mochten niet langer 
slaven van de zonde zijn.  

7 Wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde.  
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8 Wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven we dat we ook met hem 
zullen leven,  

9 omdat we weten dat hij, die uit de dood is opgewekt, niet meer sterft. De 
dood heeft geen macht meer over hem.  

10 Hij is gestorven om een einde te maken aan de zonde, voor eens en altijd; 
en nu hij leeft, leeft hij voor God.  

11 Zo moet u ook uzelf zien: dood voor de zonde, maar in Christus Jezus 
levend voor God. 

Meditatie: Ik ben het licht voor de wereld 

Gedicht: ‘Stille Zaterdag’  - Nel Benschop Lector 1 
‘t Is morgen Pasen - God,  
maar overal is dood; 
en zou ik dan van leven  
moeten spreken ? 
Mijn denken blijft bij 
Goede Vrijdag steken, 
want daar leed Jezus 
onze diepste nood. 

't Is morgen Pasen -  
maar waar blijft de zon 
die onze zieke wereld 
kan genezen? 
Ik sta met Uw discipelen 
in angst en vrezen 
bij 't lege graf, waar  
'k U niet vinden kon. 

't Is morgen Pasen -  
feest van het gericht 
dat U gevoerd hebt  
tegen dood en lijden, 
feest van voorbijgaan 
van de dood,  
feest van bevrijden; 
Heer, doe ons opstaan 
in Uw levenslicht ! 
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Uitroep:  Het Licht van Christus! 

Zingen: Taizélied ‘Jezus, U bent het licht’ 
Jezus, U bent het licht in ons leven: laat nimmer toe  
dat mijn duister tot mij spreekt.  Jezus, U bent het 
licht in ons leven: open mij voor uw liefde, o Heer. 

Doopgedachtenis 
Vraag:  Wilt u de Here uw God dienen 

en naar Zijn stem alleen horen? 
Antw.:  Ja, dat wil ik! 
Vraag: Wilt ge u verzetten tegen alle  

machten die als goden over  
ons willen heersen? 

Antw.: Ja, dat wil ik! 
Vraag:  Wilt u ieder slavenjuk afwerpen 

en leven in de vrijheid van Gods  
kinderen? 

Antw.: Ja, dat wil ik! 

Zingen: Lied 601: 1, 3 
1.  Licht dat ons aanstoot in de morgen, 
 voortijdig licht waarin wij staan 
 koud, één voor één, en ongeborgen,  
 licht overdek mij, vuur mij aan. 
 Dat ik niet uitval, dat wij allen 
 zo zwaar en droevig als wij zijn 
 niet uit elkaars genade vallen 
 en doelloos en onvindbaar zijn. 

3.  Alles zal zwichten en verwaaien 
 wat op het licht niet is geijkt. 
 Taal zal alleen verwoesting zaaien 
 en van ons doen geen daad beklijft. 
 Veelstemmig licht, om aan te horen 
 zolang ons hart nog slagen geeft. 
 Liefste der mensen, eerstgeboren, 
 licht, laatste woord van Hem die leeft. 
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Lezing: Efeziërs 5: 8b-14  Lector 2 
8b Ga de weg van de kinderen van het licht.  
9  Het licht brengt goedheid voort en gerechtigheid en waarheid.  
10  Onderzoek wat de wil van de Heer is.  
11  Neem geen deel aan de vruchteloze praktijken van de duisternis maar 

ontmasker die juist,  
12  want wat daar in het verborgene gebeurt, is te schandelijk voor woorden. 
13  Maar alles wat door het licht ontmaskerd wordt, wordt openbaar,  
14  en alles wat openbaar wordt, is zelf licht. Daarom staat er:  

‘Ontwaak uit uw slaap, sta op uit de dood, en Christus zal over u stralen.’ 

Gebed met het gedicht: ‘Avondlied’ 
De dag, geboren uit het duister, 
verliest zich hier weer aan de nacht. 
De stilte zoeken wij. Zij fluistert 
ons in het hart, dat Gij ons wacht. 

Laat niet de dag ons achtervolgen 
alsof de zon niet onderging. 
Maar laat ons rusten in uw hoede; 
herken in elk van ons uw kind. 

Voor licht en leven ooit geschapen 
zijn wij, zo hebt Gij ons gedacht. 
Wij geven ons aan U. Wij slapen 
gerust, want Gij bewaakt de nacht. 

En laat de morgen voor ons dagen 
zoals Gij doet sinds het begin. 
Roep uit uw licht en al ons vragen 
vindt in uw liefde nieuwe zin. 

Wegzending en zegen uit Romeinen 15: 13 en 33 
Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof  
geheel en al vervullen met vreugde en vrede,  
zodat uw hoop overvloedig zal zijn door  
de kracht van de heilige Geest. 
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De God van de vrede zij met u allen. Amen. 

Lied uit Taizé   
Bonum est confidere in Domino, 
bonum sperare in Domino (Ps. 118: 8-9) 

Beter te schuilen bij de HEER, 
dan te vertrouwen op mensen. 
Beter te schuilen bij de HEER 
dan te vertrouwen op mannen met macht. 


