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Jeruzalem, Pasen Anno Domini 32 
 

Het proces tegen Jezus stelt ons nog steeds voor grote raadsels. 

Heeft Jezus – volgens de Joodse wetgeving - wel een eerlijk proces 

gehad? 
Wie waren tijdens het proces de hoofdrolspelers? 

Wie heeft Hem eigenlijk ter dood veroordeeld? 

Dragen de Joden de schuld aan de dood van de rabbi van Nazaret? 

En hoe is de merkwaardige gang van zaken van het proces voor Pontius 
Pilatus verklaarbaar? 

 

Op deze vragen proberen we in deze Stille Week een antwoord te vinden. 

We lezen in de Bijbel hoe de evangelist Lucas zijn visie geeft op dit 
proces. Algemeen wordt aangenomen dat hij als arts – na een gedegen 

onderzoek – de meest betrouwbare weergave geeft van dit meest 

opzienbarende proces van de hele wereldgeschiedenis:  

 

Het proces tegen Jezus ! 
 

Het is goed om ieder jaar een week van bezinning te vieren, waarin we 

dagelijks als volgelingen van Jezus, zijn lijden, sterven en opstanding uit 

de doden gedenken. 
 

Namens de voorbereidingscommissie 2014, 

ds. Jan K.C. Kronenberg. 
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Kaarsen doven 

 
Elke dag doven we één van de adventskaarsen die we in de weken voor 

de viering van het Kerstfeest hebben aangestoken. 

De kaarsen symboliseren het licht dat in de wereld is gekomen met de 

komst van de Zoon van God naar deze aarde. 

Zijn licht doorbreekt de duisternis van de wereld. 
Nu, in deze Stille Week, wordt het steeds donkerder rondom Hem. 

De duisternis lijkt het weer te gaan winnen van het licht. 

Als Jezus sterft op Goede Vrijdag is het helemaal donker geworden. 

Daarom doven we op deze dag de grote kaars. 
Maar op Paasmorgen, de dag van de opstanding uit de dood, 

straalt voor ons opnieuw zijn licht. 
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Gedicht bij de bloemen in de Bethelkerk  
 
 

 

 

    Stille week 
 

  Het voorjaar komt, de knoppen breken 

  en bloesems geven taal en teken. 

  De vogels zingen. God wat is dit mooi. 
  Ook ik wil zingen in mijn alledaagse kooi. 

  Maar kan niet. Deze dagen staat 

  tussen de takken uw bebloed gelaat. 

  De bomen lopen wonderbaarlijk uit 

  rond uw verminkte, naakte huid. 
  Spijkers  die  hand en hout doorboren, 

  de aarde bloeit als nooit tevoren. 

  Ik hunker naar wat gaande is, 

  naar opbloei, naar verrijzenis. 
  Maar  kan het voorjaar nog niet aan, 

  eerst moet de Heer zijn opgestaan. 

 

      Jaap Zijlstra 
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MAANDAG                        14 april 
                                                   

 

Het proces – de aanloop (Annas) 
 
- Begroeting  
 
- Samenzang: Uit aller mond 27: 1 en 4 
 
1 Heft op uw hoofden, poorten wijd! 

  Hij komt, de Heer der heerlijkheid, 

  een Koning, groot van majesteit, 
  een Heiland vol barmhartigheid! 

  Het heil, het leven brengt Hij weer. 

  Juicht allen! Zingt de Koning eer, 

  nu Christus, groot van daad, 
  de poorten binnengaat. 

 

4 Heft op uw hoofden, poorten wijd! 

  Elk hart zij Hem ter woon bereid! 
  De palmen van uw eerbied spreidt 

  de weg langs, die uw Koning rijdt. 

  Hij komt tot u met troost en vree 

  en brengt u heil en liefde mee. 

  Geprezen zij de Heer. 
  Hij geeft u ’t leven weer! 

  
- Bijbellezing:  Lucas 19:29-48 (NBV) 
 
29 Toen hij Betfage en Betanië bij de Olijfberg naderde, stuurde 
hij twee van de leerlingen vooruit 30 en zei tegen hen: ‘Ga naar 
het dorp daarginds. Daar zullen jullie een vastgebonden veulen 
vinden, dat nog nooit door iemand bereden is. Maak het los en 
breng het hier. 31 Als iemand jullie vraagt: “Waarom maken jullie 
het los?” moeten jullie antwoorden: “De Heer  heeft het nodig.”’ 
32 De beide leerlingen gingen op weg en vonden het veulen, 
precies zoals Jezus had gezegd. 33 Toen ze het dier losmaakten, 
vroegen de eigenaars hun: ‘Waarom maken jullie het los?’ 34 Ze 
antwoordden: ‘De Heer heeft het nodig.’ 35 Daarna brachten ze 
het veulen naar Jezus. Ze wierpen hun mantels over het dier en 
lieten Jezus erop zitten. 36 Onderweg spreidden de leerlingen hun 
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mantels voor hem op de grond uit. 37 Toen hij op het punt stond 
de Olijfberg af te dalen, begon de hele groep leerlingen vol 
vreugde en met luide stem God te prijzen om alle wonderdaden 
die ze hadden gezien. 38 Ze riepen: ‘Gezegend hij die komt als 
koning, in de naam van de Heer! Vrede in de hemel en eer aan de 
Allerhoogste!’ 39 Enkele farizeeën in de menigte zeiden tegen 
Jezus: ‘Meester, berisp uw leerlingen.’ 40 Maar hij antwoordde: ‘Ik 
zeg u: als zij zouden zwijgen, dan zouden de stenen het 
uitschreeuwen.’  
41 Toen hij Jeruzalem voor zich zag liggen, begon hij te huilen 
over het lot van de stad. 42 Hij zei: ‘Had ook jij op deze dag maar 
geweten wat vrede kan brengen! Maar dat blijft voor je verborgen, 
ook nu. 43 Want er zal een tijd komen dat je vijanden 
belegeringswerken tegen je oprichten, je omsingelen en je van alle 
kanten insluiten. 44 Ze zullen je met de grond gelijkmaken en je 
kinderen verdelgen, en ze zullen geen steen op de andere laten, 
omdat je de tijd van Gods ontferming niet hebt herkend.’  
45 Hij ging naar de tempel, waar hij de handelaars begon weg te 
jagen, 46 terwijl hij hun toevoegde: ‘Er staat geschreven: “Mijn 
huis moet een huis van gebed zijn,” maar jullie hebben er een 
rovershol van gemaakt!’ 47 Dagelijks gaf hij onderricht in de 
tempel. De hogepriesters, de schriftgeleerden en de leiders van 
het volk wilden hem uit de weg ruimen, 48 maar ze wisten niet 
hoe ze dat moesten doen, want het hele volk hing aan zijn lippen.   
 
- Samenzang: Palmzondag (F. den Harder; mel. Lied 487)  
 

1 Wij zijn op weg naar Gods Jeruzalem 

  en trekken al de takken van de bomen, 
  wij wachten op de Koning, eren Hem 

  want Hij vervult de allerstoutste dromen. 

  Hij maakt ons vrij, wij geven Hem de stem 

  van ons verlangen: “dat de vrede kome.” 
 

2 De vredevorst komt op een ezel aan, 

  de mensen moeten allen voor Hem buigen; 

  wij maken nu voor Hem een vreugdebaan, 
  en zullen hosianna voor Hem juichen. 

  Daar komt Hij aan, een koning zonder eer, 

  de vredevorst is voor de armsten Koning. 

 
3 Straks roept het hele volk in koor kruis Hem, 

  zij willen hem niet meer hun koning maken. 
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  Hij geeft aan ons verlangen niet zijn stem 

  en kan daardoor ons vragend hart niet raken. 
  Juichen zal dan de dode kille steen, 

  want God zal het toch Pasen voor ons maken. 
 

- Overdenking 

 
- Muzikaal moment 
     
- Gebed 
 
- Gedicht: Gebed in de lijdenstijd –C.Poelman-Duisterwinkel 

 

- Samenzang: Opwekking 312 

 

Mildheid en majesteit   God in zijn waardigheid 
werd in zachtmoedigheid   een mens zoals wij. 

Heer van de eeuwigheid,   teder en toegewijd 

wast ons de voeten,   Hij werd nederig en klein. 

 
Refrein: 

O, wat een heerlijkheid, mildheid en majesteit. 

Kom en aanbid Hem want dit is uw God. Dit is uw God 

 

Vaders voorzienigheid,   beeld van zijn zuiverheid, 
leerde gehoorzaamheid   al was Hij de Zoon. 

Droeg elke marteling   toen Hij door 't lijden ging, 

bad bij zijn kruisiging:   'vergeef wat ze doen'.   Refrein 

 
Wijsheid uitzonderlijk   God ondoorgrondelijk 

heeft ons zo wonderlijk   zijn liefde betoond. 

Brengt ons barmhartigheid.   Schenkt ons standvastigheid. 

Tilt onze menselijkheid   omhoog tot zijn troon. 
 
- Doven van de eerste kaars 

 
-    We verlaten in stilte de kerkzaal     - 
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DINSDAG                 15 april                                                              
     
   

Het proces – de arrestatie (Judas Iskariot)  
 
- Begroeting  
 
- Samenzang: Psalm 51: 1 en 2 
 
1 Ontferm U God, ontferm U, hoor mijn klacht, 
  ik roep tot U, vergeef, vergeef mijn zonden. 
  Herstel mijn hart, zie, hoe het is geschonden. 
  Door eigen schuld verzink ik in de nacht. 
  Wees mij nabij naar uw barmhartigheid, 
  reinig mij door uw diepe mededogen. 
  Om al mijn kwaad kwelt zich mijn hart en schreit, 
  mijn zonden staan mij dagelijks voor ogen. 
 
2 Want tegen U, want tegen U alleen 
  heb ik gezondigd. Red mij van het kwade. 
  In diep berouw belijd ik U mijn daden, 
  hoor naar de donkre stem van mijn geween. 
  Ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog, 
  ja, ik erken, ik ben uw gunst niet waardig. 
  Gij zetelt in gerechtigheid omhoog, 
  uw woord is waar, uw vonnis is rechtvaardig. 
 
- Bijbellezing:  Lucas 22:1-6 en 47-54 (NBV) 
 
1 Het feest van het Ongedesemde brood, dat Pesach genoemd 
wordt, was bijna aangebroken. 2 De hogepriesters en de 
schriftgeleerden zochten naar een mogelijkheid om hem uit de 
weg te ruimen, maar dan heimelijk, bang als ze waren voor de 
reactie van het volk. 3 Toen nam Satan bezit van Judas, 
bijgenaamd Iskariot, een van de twaalf. 4 Hij ging naar de 
hogepriesters en tempelwachters en besprak met hen hoe hij 
Jezus aan hen zou kunnen uitleveren. 5 Ze waren opgetogen en 
spraken af dat ze hem voor zijn diensten zouden betalen. 6 Judas 
nam hun aanbod aan en zocht een gunstige gelegenheid om Jezus 
aan hen uit te leveren, zonder dat het volk het zou merken. 
 
47 Terwijl hij nog sprak, kwam er opeens een horde mensen aan. 
Voorop liep de man die Judas heette, een van de twaalf; hij ging 
naar Jezus toe om hem te kussen. 48 Maar Jezus zei tegen hem: 
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‘Judas, lever je de Mensenzoon uit met een kus?’ 49 Toen degenen 
die bij hem stonden zagen wat er ging gebeuren, vroegen ze: 
‘Heer, zullen we er met het zwaard op los slaan?’ 50 En een van 
hen sloeg in op de dienaar van de hogepriester en sloeg hem zijn 
rechteroor af. 51 Maar Jezus zei: ‘Houd daarmee op. Zo is het 
genoeg!’ Hij raakte het oor aan en genas de man. 52 Tegen de 
hogepriesters en tempelwachters en de oudsten van het volk die 
op hem afgekomen waren, zei hij: ‘Als tegen een misdadiger bent 
u uitgetrokken met zwaarden en knuppels? 53 Dagelijks was ik bij 
u in de tempel, en toen hebt u geen vinger naar me uitgestoken, 
maar dit is uw uur, het uur van de macht van de duisternis.’  
54 Ze grepen hem vast en voerden hem weg, en brachten hem 
naar het huis van de hogepriester. 
  

- Samenzang: Opwekking 624 

 

De woorden die U sprak, Heer, ben ik al weer vergeten. 

Het vuur van uw beloften is langzaam uitgedoofd. 
Met een hart vol van twijfel volg ik aardse wijsheid. 

Vergeef mij toch mijn ongeloof; hernieuw het vuur in mij. 

 

Refrein:  Wees genadig, Heer vergeef mij. 

             Wees genadig voor mij. (2x)  
 

Ik bouwde zelf een altaar van dingen van de wereld. 

Ik wandelde op wegen ver bij U vandaan. 

Nu keer ik terug en stort mij in armen van genade. 
Vergeef mij, Heer en help mij opnieuw uw weg te gaan.   Refrein 

 

Ik hunker naar uw liefde, barmhartig en genadig, 

als een stroom van vergeving die geen einde kent. 
Alles in mij buigt nu voor U, hier in uw nabijheid. 

Het licht van uw verlossing schijnt helder in de nacht.  Refrein 

 
- Overdenking 

 
- Muzikaal moment 
     
- Gebed 
 

- Gedicht: Judas   -   Jelly Verwaal 
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- Samenzang: Opwekking 350 

 
Vader, vol van vrees en schaamte, buigen wij voor U. 

Heel uw werk door ons vertreden, klaagt ons, mensheid aan bij U. 

 

Heer ontferm U over ons, die schuldig voor U staan. 
U bent onze God en Redder, neem ons in uw liefde aan. 

 

Vader, in dit uur der waarheid, keren w’ ons tot U. 

O, vergeef ons, Heer herstel ons, maak ons hart en leven nieuw. 
 

Vul ons met uw heil’ge Geest, geef vuur en kracht steeds weer. 

Ieder zal uw macht aanschouwen, dat wij uw naam verhogen 

Heer. 
 

- Doven van de tweede kaars 
  

-    We verlaten in stilte de kerkzaal     - 
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WOENSDAG                16 april                                                        
       

 

Het proces – de ondervraging (Josef Kajafas)  
 
- Begroeting  
 

- Samenzang: Nw. Liedboek 586: 1-4 (mel. Lied 181) 

 

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. 

 

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. 

 

3 Hemelse koning, door God uitgekozen, 
  waarom staat U terecht als rechteloze? 

  U hebt geen schuld, de waarheid is geschonden. 

  U draagt mijn zonden. 

 

4 Hier is God zelf, ontdaan van alle glorie, 
  de mens die uit de hemel is geboren. 

  Ik ben de gesel die Hem openhaalde, 

  ik laat Hem vallen. 
 

- Bijbellezing:  Lucas 22:66-71 (NBV) 

 

66 Toen het dag werd, kwam de raad van oudsten van het volk 

bijeen, hogepriesters zowel als schriftgeleerden, en ze leidden 
hem voor in hun raadszitting. 67 Ze zeiden: ‘Als u de messias 

bent, zeg het ons dan.’ Maar Jezus antwoordde: ‘Als ik het u zeg, 

gelooft u mij toch niet. 68 En als ik een vraag stel, antwoordt u 

toch niet. 69 Maar vanaf nu zal de Mensenzoon gezeten zijn aan 
de rechterhand van de Almachtige.’ 70 Toen zeiden allen: ‘U bent 

dus de Zoon van God?’ Hij antwoordde: ‘U zegt dat ik het ben.’ 71 
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Ze zeiden: ‘Waarvoor hebben we nog getuigenverklaringen nodig? 

We hebben het immers zelf uit zijn eigen mond gehoord!’ 
 
- Samenzang: Voorzichtig licht 16: 1 en 3 (mel. Lied 483) 

 

1 God, die gul de schuld vergeeft, wat wij ook misdeden, 

  die geen wrok door liefde weeft en geen wraak door vrede, 

  niet als wij rekent Gij 
  méér dan voorgeschreven: zeventig maal zeven. 

 

3 Dat wij zijn zoals uw Zoon: onverdiend de slagen, 

  niet te tellen, zoveel hoon, meer dan wij verdragen – 
  Hij vergaf! Vader, straf 

  niemand naar zijn daden; reken toe: genade. 
 

- Overdenking 

 
- Muzikaal moment 

 
- Gebed 
 

- Gedicht: Jezus Hogepriester   -   Jelly Verwaal 

 

- Samenzang: Uit aller mond 241: 2, 3 en 4 (mel. Psalm 86) 

 

2 Gods Profeet, wilt U mij geven, luisterend naar U te leven; 

  doe mij heel uw Woord verstaan, steeds meer in uw wegen gaan. 

  Richt op U mijn doen en denken,wil meer kennis van U schenken, 
  laat mij groeien in gena, door uw werk op Golgotha. 

 

3 Hoge Priester wil mij geven door uw offer eeuwig leven. 

  Was mijn zonden met uw bloed, want alleen uw werk is goed. 
  Breng mijn bidden tot de Vader, als ik door U tot hem nader. 

  Zegen mij in uw gena met uw werk op Golgotha. 

 

4 Sterke Koning, wil mij geven nu geheel voor U te leven. 
  Breek in mij de boze macht, laat mij leven door uw kracht. 

  Leer mij koninklijk te strijden, en aan U mijn leven wijden. 

  Geef mij kracht door uw gena uit uw werk op Golgotha. 

 
- Doven van de derde kaars   - We verlaten in stilte de kerkzaal     



13 
 

DONDERDAG         17 april                                                       
       

 

Het proces – de veroordeling (Pontius Pilatus) 
  

- Begroeting  
 

- Samenzang: Psalm 2: 1 en 4 
 

1 Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch? 

  Wat is de waanzin toch die zij beramen? 

  De groten staan gewapend tot de slag, 
  de machtigen der wereld spannen samen. 

  ’t Is tegen het gezag van God de HERE 

  en tegen zijn gezalfde vorst gericht: 

  ‘Komt’, zeggen zij, ‘laat ons hun banden scheuren, 

  tot alle macht in onze handen ligt!’ 
 

4 O machtigen, o koningen, weest wijs. 

  Laat u gezeggen, rechters zonder rede. 

  Vreest God den HEER en dient Hem naar zijn eis, 
  verheugt u bevend, zoekt bij Hem uw vrede. 

  Kust toch de zoon, opdat gij niet te gronde 

  gaat op uw weg. Te licht wordt hij getart 

  en kan zijn gramschap tegen u ontbranden. 
  Maar zalig zijn die schuilen aan zijn hart. 

 

- Bijbellezing: Lucas 23:13-25 (NBV) 

 

13 Pilatus riep de hogepriesters en de leiders en het volk bij zich 
14 en zei tegen hen: ‘U hebt die man voor mij gebracht als 

iemand die het volk van het rechte pad afbrengt, maar u weet dat 

ik hem, toen ik hem in uw bijzijn verhoorde, aan geen van de 

zaken waarvan u hem beticht schuldig heb bevonden. 15 En 
Herodes evenmin, hij heeft hem immers naar ons teruggestuurd; 

hij heeft niets gedaan waarop de doodstraf staat. 16 Dus zal ik 

hem vrijlaten, nadat ik hem heb laten geselen.’  17  18 Maar ze 

begonnen met zijn allen luidkeels te schreeuwen: ‘Weg met hem! 
Laat Barabbas vrij!’ 19 Deze laatste was gevangengezet wegens 
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een oproer dat in de stad had plaatsgevonden en wegens moord. 

20 Pilatus praatte opnieuw op hen in omdat hij Jezus wilde 
vrijlaten. 21 Maar ze schreeuwden het uit: ‘Kruisig hem, kruisig 

hem!’ 22 Voor de derde maal zei hij tegen hen: ‘Wat voor kwaad 

heeft die man dan gedaan? Ik heb niets gevonden waarvoor hij de 

doodstraf verdient. Dus zal ik hem vrijlaten, nadat ik hem heb 
laten geselen.’ 23 Maar ze bleven luidkeels eisen dat hij gekruisigd 

zou worden, en met hun geschreeuw wonnen ze het pleit: 24 

Pilatus besloot hun eis in te willigen. 25 Hij liet de man gaan die 

wegens oproer en moord gevangen was gezet en om wiens 
vrijlating ze hadden gevraagd, en leverde Jezus uit aan hun 

willekeur. 

 

- Samenzang: Zingende gezegend 146: 1, 2, 3 en 6 
 

1 O lam dat lijdt en duldt en draagt 

  de straf die ons de vrede brengt, 

  tot bloedens toe gestriemd, geplaagd – 

  geen rechter die U vrijspraak schenkt. 
 

2 De hele wereld klaagt U aan, 

  Gij zwijgt, Gij spreekt geen wederwoord, 

  geboeid komt Gij naast mensen staan 
  die schuldig zijn aan broedermoord. 

 

3 ‘Verdwijnen moet die zachte stem, 

  laat vrij de man die bloed vergiet, 
  maar kruisig, kruisig, kruisig Hem! 

  Wij gunnen Hem de vrijheid niet!’ 

 

6 O Heer, wij kiezen niet voor U, 

  maar Gij, die ons de vrede brengt, 
  Gij kiest voor ons, kiest hier en nu, 

  o rechter die ons vrijspraak schenkt! 

 

- Overdenking   
 

- Muzikaal moment 
     
- Gebed 
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- Gedicht: Bij het kruis   -   Co ‘t Hart 
 
- Samenzang: Evang. Liedbundel 189a: 1 en 2/189b: 3 
 

1 Vaste rots van mijn behoud, 
  als de zonde mij benauwt, 

  laat mij steunen op uw trouw, 

  laat mij rusten in uw schauw, 

  waar het bloed door U gestort, 
  mij de bron des levens wordt. 

 

2 Jezus, niet mijn eigen kracht, 

  niet het werk door mij volbracht, 
  niet het offer, dat ik breng, 

  niet de tranen, die ik pleng, 

  schoon ik ganse nachten ween, 

  kunnen redden, Gij alleen. 
 

3 Ja, Gij zijt het die mij redt, 

  van uw eigen strenge wet, 

  van mijn eigen dwaze schuld 

  die Gij delgt in uw geduld; 
  God, die al mijn kwaad verdroeg, 

 uw genade is genoeg. 
        
- Doven van de vierde kaars 
 

-    We verlaten in stilte de kerkzaal     - 
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GOEDE VRIJDAG        18 april                                                    
    
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

U en jij worden van harte uitgenodigd voor de diensten in de  
 

Bethelkerk,  19.30 uur 

ds. C.A. den Hertog 

 
Morgenster, 19.30 uur 

ds. P.J.C. Colijn 
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ZATERDAG                 19 april                                                           
 

 
Het proces – de doofpot 

 
- Begroeting  
 

- Samenzang: Nw. Liedboek 590: 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. 

 
- Bijbellezing: Matteüs 27:62-66 en 28:11-15 (NBV) 

 

62 De volgende dag, dus na de voorbereidingsdag, gingen de 
hogepriesters en de farizeeën samen naar Pilatus. 63 Ze zeiden 

tegen hem: ‘Heer, het schoot ons te binnen dat die bedrieger, 

toen hij nog leefde, gezegd heeft: “Na drie dagen zal ik uit de 

dood opstaan.” 64 Geeft u alstublieft bevel om het graf tot de 
derde dag te bewaken, anders komen zijn leerlingen hem 

heimelijk weghalen en zullen ze tegen het volk zeggen: “Hij is 

opgestaan uit de dood,” en die laatste leugen zal nog erger zijn 

dan de eerste.’ 65 Pilatus antwoordde: ‘U kunt bewaking krijgen. 
Ga nu en regel het zo goed als u kunt.’ 66 Ze gingen erheen en 

beveiligden het graf door het te verzegelen en er bewakers voor te 

zetten. 
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11 Terwijl de vrouwen onderweg waren, gingen enkele van de 

bewakers naar de stad. Daar vertelden ze de hogepriesters alles 
wat er gebeurd was. 12 Die vergaderden met de oudsten en 

besloten de soldaten een flinke som geld te geven 13 en hun op te 

dragen: ‘Zeg maar: “Zijn leerlingen zijn ’s nachts gekomen en 

hebben hem heimelijk weggehaald terwijl wij sliepen.” 14 En 
mocht dit de prefect ter ore komen, dan zullen wij hem wel 

bepraten en ervoor zorgen dat jullie buiten schot blijven.’ 15 Ze 

namen het geld aan en deden zoals hun was opgedragen. En tot 

op de dag van vandaag doet dit verhaal onder de Joden de ronde. 
 

- Samenzang: Zingende gezegend 223 (mel. Lied 126) 

 

1 De tijding aller tijden: de Heer is zeer nabij! 

  Tot wie zijn naam belijden zegt Hij: Komt achter Mij! 
  Wilt gij achter Hem gaan? Verloochen dan uw leven, 

  neem op uw kruis, - nog even, dan breekt het paasfeest aan! 

 

2 Want alwie wil bewaren zijn leven en zijn lot, 
  op eigen kracht wil varen, zijn koers niet richt op God, 

  die raakt zijn leven kwijt – slechts wie het wil verliezen 

  door voor het kruis te kiezen, die vindt het voor altijd. 

 

3 Wat zou het mij toch baten als ik de wereld won, 
  maar moest het leven laten wanneer zijn rijk begon? 

  Volgt daarom Christus na, dan zult gij Hem omringen, 

  met alle eng’len zingen zijn lof – halleluja! 

 
- Overdenking 

 

- Muzikaal moment  
     
- Gebed 
 

- Gedicht: Wachter bij het graf   -   E. IJskes-Kooger 
 

- Samenzang: Opwekking 509 

 

1 Zo lief had God de Vader ons, 

  dat Hij zijn eigen Zoon zond 
  tot heil van ons gebroken hart, 
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  omdat Hij ons zo kostbaar vond. 

  Hoe diep en schrijnend was Gods pijn 
  toen Hij zijn Zoon zo lijden zag; 

  toch is het Jezus’ bloed dat ons 

  weer dicht in zijn nabijheid bracht. 

 
2 O, zie de mens daar aan het kruis, 

  met al mijn schuld beladen; 

  beschaamd hoor ik mijn eigen stem 

  Hem loochenen en smaden. 
  Het was mijn zonde die Hij droeg, 

  totdat Hij riep: ‘Het is volbracht!’; 

  zijn laatste adem bracht mij hoop, 

  zijn sterven werd mijn levenskracht. 
 

3 Ik roem niet meer in eigen kracht, 

  in gaven, in wat wijsheid is; 

  ik roem alleen nog in de Heer, 

  zijn dood en zijn verrijzenis. 
  Hoe zou ik delen in zijn loon, 

  de zege die Hij heeft behaald? 

  Maar dit weet ik met heel mijn hart: 

  zijn offer heeft mijn schuld betaald. 
 

-    We verlaten in stilte de kerkzaal     - 
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WIJ WENSEN U EN JOU GEZEGENDE PAASDAGEN 
 

U en jij worden van harte uitgenodigd voor de kerkdiensten 
 

1e Paasdag 
Bethelkerk, 9.30 uur ds. C.A. den Hertog/kinderkerk 

                          17.00 uur ds. C.A. den Hertog 
   
         Morgenster, 9.30 uur ds. P.J.C. Colijn 

        16.30 uur ds. P. Groen (Heerenveen) 
 

2e Paasdag 
Koepelkerk, 10.00 uur Paaszangdienst 

65 jaar Het Groot Evangelisatiekoor Leeuwarden, 
o.l.v. Balt de Vries 

Voorganger: ds. J. van der Veen (Heerenveen) 
 
 
 
 
 

 


