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Wie is Jezus? 
 

 
Een vraag die ons al 2000 jaar bezighoudt. 

 

De evangelieschrijver Johannes neemt ons deze week mee op zijn 

zoektocht naar een antwoord op deze vraag. 
In zeven verschillende uitspraken van Jezus laat hij ons zien Wie Jezus is. 

 

Jezus is:  * de Weg, de Waarheid en het Leven 

* het Licht voor de wereld 
* de goede Herder 

* het Brood dat Leven geeft 

* de ware Wijnstok 

* de Deur voor de schapen 

* de Opstanding en het Leven. 
 

Voor de Joden zijn Jezus’ uitspraken heel duidelijk. 

Met de uitspraak ‘Ik ben …’ identificeert Jezus Zich met de Naam 

waarmee God Zich in het Oude Testament bekendgemaakt heeft aan 
Mozes (Exodus 3 vers 14). 

Jezus toont hiermee aan dat Hij op gelijke voet staat met God: 

Hij ís God! 

De Joden bevestigen dit door hun reactie: ze willen Jezus stenigen. 
Dit is de straf voor iemand die de Naam van God lastert. 

  

Jellie Bergsma-Wielinga maakte bij elk ‘Ik ben’ - woord een 

linoleumsnede in kleur. 

 
ds. Jan K.C. Kronenberg, Leeuwarden 

www.stilleweek.nl 
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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. 

 
 
 

 
 

 
Jellie Bergsma-Wielinga (Leeuwarden) maakte bij de ‘Ik ben’ – woorden 

zeven linoleumsneden op geschept papier. 

 
 

De ‘Ik ben’- woorden in beeld 
Jezus Christus: Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien                                             

(Johannes 14:9) 
de mirte tak: Voor een distel zal een mirt opschieten                                                        

(Jesaja 55:13) 
de Davidster: Ik ben de telg van David, zijn nakomeling de stralende 

morgenster (Openbaring 22:16) 

 
Opvallend is de concentratie van de ‘Ik ben’ - woorden rond het Joodse 

Loofhuttenfeest. Dat hoeft niet te verwonderen, want op het 

Loofhuttenfeest leest men de gedeelten uit de Thora die gaan over de 
wetgeving op de Sinaï, beginnend met de woorden: “Ik ben de HEER, uw 

God die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd.” (Exodus 20:2) 

De mirtetak verwijst naar dit Loofhuttenfeest. 
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MAANDAG                     30 maart 
                                                   

 

“Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven”  
 
- Begroeting  
 
- Aanvangstekst: Johannes 14:6 
 
Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan 
bij de Vader komen dan door Mij.’ 
 
- Samenzang: Liederen v.d. Gemeentezang 202: 1 en 4 

   
1 Jezus, leven van mijn leven, Jezus, dood van mijne dood, 

  die voor mij U hebt gegeven in de bangste zielenood, 
  opdat ‘k weten zou in ’t sterven, dat ik ’t leven mag beërven. 

  Heel mijn hart brengt U, o Heer, daarvoor eeuwig dank en eer.  

 

4 Dank, mijn Heiland, voor uw lijden, voor uw bitt’re, bange nood, 
  voor uw heilig, biddend strijden, voor uw trouw tot in de dood! 

  Voor de wonden, U geslagen, voor het kruis, door U gedragen, 

  voor al ’t heil, aan mij geschied, klinkt in eeuwigheid mijn lied. 
 
- Bijbellezing: Johannes 13:36-14:7 
 
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. 
1 Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. 2 In het 
huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou ik anders gezegd 
hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? 3 Wanneer 
ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal 
ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben. 4 
Jullie kennen de weg naar waar ik heen ga.’ 5 Toen zei Tomas: 
‘Wij weten niet eens waar u naartoe gaat, Heer, hoe zouden we 
dan de weg daarheen kunnen weten?’ 6 Jezus zei: ‘Ik ben de weg, 
de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan 
door mij. 7 Als jullie mij kennen zullen jullie ook mijn Vader 
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kennen, en vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem 
zelf gezien.’  
 
- Samenzang: Gezang 461: 1, 2, 5 en 6 
 

1 O hoogt’ en diepte, looft nu God, aanbidt zijn heiligheid! 

  Zijn woord werd nimmer nog gepeild, zijn weg is majesteit. 
 

2 O wond’re liefd’, o wijsheid Gods, toen zond’ ons ’t licht benam, 

  hebt Gij ’t verlossend pad gebaand: een tweede Adam kwam. 

 
5 Hij die voor ons gestreden heeft alleen, man tegen man, 

  als God en mens geleden heeft wat niemand lijden kan, 

 

6 in het verborgne van de hof, aan ’t kruis in stervensnood, 
  heeft Hij aan ons de weg geleerd door lijden en door dood. 
 

- Overdenking 

 

- Muzikaal moment 
     
- Gebed 
 
- Gedicht: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven – Nel Benschop 

 

- Samenzang: Zingende gezegend 299: 1, 3 en 4 (mel. Gz. 334) 

 

1 Lieve God, Gij hebt de tijd, dag en nacht hebt Gij geschapen; 

  Gij die licht en donker scheidt, tijd voor werken, tijd voor slapen, 
  Gij hebt ons die tijd gegeven om naar uw rijk toe te leven. 

 

3 Heer, Gij sprak: Ik ben de weg en de waarheid en het leven. 

  Spreek dan in ons hart, en zeg dat zal sterven al ons streven – 
  onze onvolkomen daden zijn volmaakt in uw genade! 

 

4 Help ons om die weg te gaan, alle rust in U te vinden, 

  zodat wij uw stem verstaan: Kom tot Mij, vermoeide hinde, 

  opgejaagd en voortgedreven, zie, Ik schenk u eeuwig leven! 

 
- Doven van de eerste kaars 

 
-    We verlaten in stilte de kerkzaal     - 
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DINSDAG              31 maart                                                              
     
   

“Ik ben het Licht voor de wereld”  
 
- Begroeting  
 
- Aanvangstekst: Johannes 8 vers 12 en 9 vers 5 
 
Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: ‘Ik ben het licht voor de 
wereld. Wie Mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft 
licht dat leven geeft.’ 
‘Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het licht voor de wereld.’ 
 
- Samenzang: Zingende gezegend 218 (mel. Gz. 460) 

 

1 Heer, wij zijn bijeengekomen, mensen, overal vandaan; 

  had Gij ons niet meegenomen, niemand was hierheen gegaan, 
  want wij schromen hier te komen, volop in het licht te staan. 

 

2 Komend uit een nacht van zonden staan wij voor U, groot en klein, 

  en belijden onomwonden: schuldig zijn wij en onrein. 
  Ach, wij vonden zoveel zonden dat zij niet te tellen zijn. 

 

3 Bron van liefde, zeer verheven, helder stralend als de zon, 

  bleef uw warmte weg, maar even, niemand die hier wezen kon – 
  hoogverheven licht ten leven dat het duister overwon! 

 

4 Laat uw liefde ons bestralen, laat het licht zijn om ons heen; 

  Gij vergeeft wel duizend malen onze zonden, één voor één. 

  Als wij falen, weer verdwalen schijnt uw licht, uw licht alleen! 
 
- Bijbellezing:  Johannes 17:1-8 
 
Zo sprak hij. Daarna sloeg Jezus zijn ogen op naar de hemel en 
zei: ‘Vader, nu is de tijd gekomen, toon nu de grootheid van uw 
Zoon, dan zal de Zoon uw grootheid tonen. 2 Hij heeft van u 
macht over alle mensen ontvangen, de macht om iedereen die u 
hem gegeven hebt het eeuwige leven te schenken. 3 Het eeuwige 
leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God, en hem die u 
gezonden hebt, Jezus Christus. 4 Ik heb op aarde uw grootheid 
getoond door het werk te volbrengen dat u mij opgedragen hebt. 
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5 Vader, verhef mij nu tot uw majesteit, tot de grootheid die ik bij 
u had voordat de wereld bestond. 
 
6 Ik heb aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt uw 
naam bekendgemaakt. Zij waren van u, maar u hebt hen aan mij 
gegeven. Ze hebben uw woord bewaard, 7 en nu begrijpen ze dat 
alles wat u mij hebt gegeven, van u komt. 8 Ik heb de woorden 
die ik van u ontvangen heb aan hen doorgegeven, zij hebben ze 
aanvaard en nu weten ze echt dat ik van u gekomen ben, en ze 
geloven dat u mij hebt gezonden. 
  

- Samenzang: Opwekking 595 

 

Licht van de wereld, U scheen in mijn duisternis; 

nu mag ik zien wie U bent. 
Liefde die maakt dat ik U wil kennen Heer, 

bij U wil zijn elk moment. 

Refrein: Voor U wil ik mij buigen, U wil ik aanbidden, 

U wil ik erkennen als mijn Heer. 

Want U alleen bent waardig, heilig en rechtvaardig, 
U bent zo geweldig goed voor mij. 

 

Hemelse Heer, U die hoog en verheven bent, 

Koning vol glorie en macht, 
bent als een kind naar de wereld gekomen, 

legde uw heerlijkheid af.      Refrein 

 

En nooit besef ik hoe U leed, de pijn die al mijn zonde deed. (2x)     
Refrein. 

 
- Overdenking 

 

- Muzikaal moment 
     
- Gebed 
 

- Gedicht: Boodschap – Jelly Verwaal 

 

- Samenzang: Zingende gezegend 251 (mel.  Gz. 259) 

 

1 Gij die het licht der wereld zijt, het duister komt, de donkerheid, 
  Heer, neem ons in uw hoede! Gij zijt ons water en ons brood, 

  Gij zijt het leven in de dood, de bron van al het goede. 
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2 Vergeef ons onze grote schuld, de traagheid en het ongeduld, 

  alles wat wij misdeden: de overmoed, de overdaad, 
  de liefdeloosheid en de haat – geef ons op aarde vrede! 

 

3 Gij die het licht der wereld zijt, Gij weet waaraan de wereld lijdt, 

  kom spoedig ons genezen! Kom haastig, want de wereld wacht, 
  Gij zijt het licht in onze nacht, in eeuwigheid geprezen! 

 

- Doven van de tweede kaars 
  

-    We verlaten in stilte de kerkzaal     - 
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WOENSDAG                  1 april                                                        
       

 

“Ik ben de goede Herder”  
 
- Begroeting  
 
- Aanvangstekst: Johannes 10:11 en 14 
 
‘Ik ben de goede Herder. Een goede Herder geeft zijn leven voor 
de schapen.’ 
‘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.’ 
 

- Samenzang: Zingende gezegend 72 
 

1 Heer Jezus, goede herder, Gij weet: ik kan niet verder, 

  ik kan niet zonder U; o herder, blijf mij leiden, 

  ik kan mijzelf niet weiden, ik kan niet verder zonder U! 
 

2 Rotsvast zou ik geloven, geen mens zou mij ontroven 

  mijn onbegrensde trouw – maar Heer, Gij ziet mij schromen 

  om nu tot U te komen met niets dan ootmoed en berouw. 
 

3 Vergeef mijn grote woorden – o, dat ik beter hoorde 

  naar wat Gij vroeg van mij: mijn hoogmoed op te geven, 

  mijn overmoedig leven. De goede herder? Dat zijt Gij! 

 
4 Gij draagt mij in genade, Gij vraagt niet naar mijn daden, 

  Gij koestert zelfs geen grief; Gij vraagt niet te beloven 

  weer rotsvast te geloven – Gij vraagt alleen: Hebt gij Mij lief? 

 
- Bijbellezing: Johannes 18:1-11 

 

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 
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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 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?’  
 
- Samenzang: Zingende gezegend 79: 1, 2 en 6 (mel. Ps. 38)  

 

1 Herder, hoeder van uw schapen, als wij slapen 

  houdt Gij over ons de wacht; 

  Heer, gedenk aan mij ten goede in de woede 

  van de boze in de nacht. 
 

2 Ik belijd voor U mijn zonden onomwonden; 

  mij moest Gij, in angst en leed 

  biddend, bloedend voor uw kudde, wakker schudden; 
  Heer, vergeef wat ik misdeed! 

 

6 Houd uw lam, zo bang te moede, in uw hoede; 

  doe mij wonen in uw huis. 
  Herder, hoeder van uw schapen, ik ga slapen 

  in de schaduw van uw kruis! 
 

- Overdenking 

 

- Muzikaal moment 
 
- Gebed 
 

- Gedicht: De gevangenneming – Joke Verweerd 

 

- Samenzang: Evangelische Liedbundel 233 (mel. Ps. 42) 
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1 Koester nimmer de gedachte, dat God u verstoten zou. 

  Groot zijn Gods genadekrachten, grenzeloos Gods liefd’ en trouw. 
  O, mijn hart, vertwijfel niet! De verzoening is geschied. 

  Hij toch heeft zijn Zoon gezonden ter vergeving van uw zonden. 

 

2 God heeft ons zijn woord gegeven: ‘Ik wil niet des zondaars dood, 
  maar veeleer dat hij zal leven en zich tot mij wendt in nood.’ 

  Wat de Heer het meest begeert, is dat de verdwaalde keert 

  uit verlorenheid en duister naar zijn Rijk van licht en luister. 

 
3 Welke herder zoekt zijn schapen zoals deze Herder doet, 

  die niet sluim’ren zal noch slapen, die zo trouw zijn kudde hoedt? 

  Als er één is afgedwaald, ’t wordt door Hem weer thuisgehaald. 

  Ja, Hij wil zijn eigen leven voor ’t behoud der zijnen geven. 
 

 
- Doven van de derde kaars 
 

-    We verlaten in stilte de kerkzaal     - 
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DONDERDAG           2 april                                                       
       

 

“Ik ben het Brood dat Leven geeft” 
  

- Begroeting  
 
- Aanvangstekst: Johannes 6:35, 48 en 51 
 
’Ik ben het brood dat leven geeft,’ zei Jezus. ‘Wie bij Mij komt zal 
geen honger meer hebben, en wie in Mij gelooft zal nooit meer 
dorst hebben.’ 
‘Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald; 
wanneer iemand dit brood eet zal hij eeuwig leven. En het brood 
dat Ik zal geven voor het leven van de wereld, is mijn lichaam.’ 
 

- Samenzang: Opwekking 27 (gedeeltelijk) 

 

1 Leid mij, Heer, o machtig Heiland, door dit leven aan uw hand. 

  Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig, 

  wees mijn Gids in ’t barre land. 
  Gij mijn Sterkte, Gij mijn Leider, 

  vul mij met uw Geest steeds meer, 

  vul mij met uw Geest steeds meer. 

 
2 Laat mij zijn een Godsgetuige, sprekend van U meer en meer. 

  Leid mij steeds door uwe liefde, 

  groeiend naar uw beeld, o Heer. 

  Brood des levens, Brood des Hemels, 
  voed mij dat ik groei naar U, 

  voed mij dat ik groei naar U. 

 

- Bijbellezing: Johannes 18:12-14 en 19-24 

 
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.’  
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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. 

 

- Samenzang: Zingende gezegend 137 (mel. Ps. 81) 

 

1 Christus, levensbrood, manna ons gegeven – 

  in de hongersnood zult Gij met ons zijn, 

  bron in de woestijn, water, waarlijk leven! 
 

2 Gij zijt ons ten licht – volk, reis vrolijk verder! 

  Hij, de deur, gaat dicht als de dag zich neigt, 

  als het duister dreigt blijft Hij onze herder. 
 

3 Heer, Gij zegt: Ik ben opstanding en leven. 

  Ik, ik ben de weg, waarheid, levensgroot – 

  leugens lopen dood, Ik leid u ten leven. 

 
4 Gij zijt onze stam, wij de kleine ranken 

  die de landman nam om in U te zijn; 

  alle goede wijn is aan U te danken. 

 
5 Heer, Gij zijt ons brood, herder, nu en later 

  deur tegen de dood, wijnstok, ware weg, 

  licht in heg en steg, levenwekkend water! 

 
- Overdenking   

 

- Muzikaal moment 
     
- Gebed 
 

- Gedicht: Het Brood des levens – Joke van Sliedregt 
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- Samenzang: Zingende gezegend 239 (mel. Gz. 258) 

 

1 Hier zijn wij, Heer, bij brood en wijn,  

  Gij roept, Gij zult de gastheer zijn 
  voor lammen, doven, blinden; 

  Gij nodigt: Komt en drinkt en eet, 

  komt, alle dingen zijn gereed – wie God zoekt zal Hem vinden!  

 
2 Om ons gebroken in de dood – 

  uw lichaam brak gelijk een brood, 

  om ons en onze zonden; 

  de wijn die hier gedronken wordt 
  is als het bloed door U gestort, o lam, dat wij verwondden! 

 

3 Wij heffen, Heer, ons hart omhoog, 

  o hoofd, dat bloedend voor ons boog, 
  ons leed hebt Gij gedragen. 

  In U is God ons zeer nabij, 

  Gij schenkt oneindig meer dan wij U zouden durven vragen. 

 

4 Hier zijn wij, Heer, bij brood en wijn, 
  Gij roept ons, hoe verdwaald wij zijn, 

  Gij noemt ons uw beminden; 

  Gij brengt uw schapen weer naar huis, 
  Gij schenkt Uzelf – hier zijn wij thuis; wie God zoekt zal Hem vinden! 
 
- Doven van de vierde kaars 
 

-    We verlaten in stilte de kerkzaal     - 
 
 
GOEDE VRIJDAG           3 april                                                    
   

“Ik ben de ware Wijnstok” 
  
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                   4 april                                                           
 

 

“Ik ben de Deur voor de schapen” 
 
- Begroeting  
 
- Aanvangstekst: Johannes 10:7-9 
 
Hij ging verder: ‘Waarachtig, Ik verzeker u: Ik ben de deur voor 
de schapen. Wie vóór Mij kwamen waren allemaal 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...’ 
 

- Samenzang: Gezang 75: 1, 3, 8, 14 en 2 

 

1 U kennen, uit en tot U leven, Verborgene die bij ons zijt, 
   zolang ons ’t aanzijn is gegeven, de aarde en de aardse tijd, - 

   o Christus, die voor ons begin en einde zijt, der wereld zin! 

 

3 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. 

 

8 Gij zijt het licht van God gegeven, een zon die nog haar stralen       
   spreidt, 

   wanneer het nacht wordt in ons leven, wanneer het nacht wordt 

   in de tijd. 

   O licht der wereld, zie er is voor wie U kent geen duisternis. 

 
14 Gij zijt tot herder ons gegeven, wij zijn de schapen die Gij weidt; 

   waar Gij ons leidt is ’t goed te leven, Heer, die ons voorgaat 

   door de tijd. 

   Wie bij U blijft en naar U ziet, verdwaalt in deze wereld niet. 
 

2 Gij zijt het brood van God gegeven, de spijze van de eeuwigheid; 

   Gij zijt genoeg om van te leven voor iedereen en voor altijd. 

   Gij voedt ons nog, o hemels brood, met leven midden in de dood. 
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- Bijbellezing: Johannes 19:38-42 
 
38 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. 39 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. 40 Ze 
wikkelden Jezus’ lichaam met de balsem in linnen, zoals 
gebruikelijk is bij een Joodse begrafenis. 41 Dicht bij de plaats 
waar Jezus gekruisigd was lag een olijfgaard, en daar was een 
nieuw graf, waarin nog nooit iemand begraven was. 42 Omdat het 
voor de Joden voorbereidingsdag was en dat graf dichtbij was, 
legden ze Jezus daarin. 
 

- Samenzang: Opwekking 369 

 
Door uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. 

Niet door rechtvaardige daden, maar door het bloed van het Lam. 

U roept ons in uw nabijheid en dankzij uw Zoon, 

dankzij het bloed dat ons vrijpleit, komen wij voor uw troon. (2x) 
 

Nooit konden wij zonder zonde voor U staan,             ) 

maar in uw Zoon zijn wij schoon door het bloed van het Lam.  ) 2x 

 
- Overdenking 

 

- Muzikaal moment 

 
- Gebed 

 

- Gedicht: Jezus Hogepriester   -   Jelly Verwaal 

 

- Samenzang: Gereformeerd Kerkboek 161: 1, 3 en 4 
 

1 Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta. 

  Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. 

  Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga, 
  zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta. 

  Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij. 

  Heer, ik bid U, blijf mij nabij. 
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3 Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw. 

  Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart. 
  En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer. 

  Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los. 

  Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd, 

  en in uw vergeving leef ik nu. 
 

4 Vader van het leven, ik geloof in U. 

  Jezus, de Verlosser, wij hopen steeds op U. 

  Kom hier in ons midden, Geest van liefd’ en kracht. 
  U die via duizend wegen ons hier samenbracht; 

  en op duizend wegen zendt U ons weer uit, 

  om het zaad te zijn van Gods rijk.  

 
-    We verlaten in stilte de kerkzaal     - 

 

* * * 

 
 

PAASZONDAG                  5 april                                                           
 

 

“Ik ben de Opstanding en het Leven” 
 

U en jij worden van harte uitgenodigd voor de kerkdiensten 
 

1e Paasdag 
Bethelkerk, 9.30 uur drs. M.B. Visser 

                   17.00 uur drs. M.B. Visser (crosspointdienst) 
 

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

 
2e Paasdag  

Grote Kerk, 10.00 uur Paaszangdienst 
ds. C.A. den Hertog  

met het groot evangelisatiekoor Leeuwarden o.l.v. Balt de Vries 
 
 

WIJ WENSEN U EN JOU GEZEGENDE PAASDAGEN 
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