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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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Passie met Petrus 
 
Dit jaar zijn de Bijbellezingen gekozen uit het evangelie naar de 
beschrijving van Marcus. De overlevering vertelt ons dat dit het oudst 

bekende evangelie is en door Marcus is opgetekend uit de mond van de 

apostel Petrus. 

 
‘Als ik aan Petrus denk, zie ik een impulsieve en emotionele man voor 

me: iemand die heel direct is in zijn reacties, die eerst spreekt en dan 

denkt, die daardoor vaak als eerste een stap durft te zetten, terwijl 

anderen nog een afwachtende houding aannemen. 

Ik zie ook een man die worstelt met zijn geloof en al worstelend in zijn 
leven met Jezus zowel hoogtepunten als dieptepunten kent.’ 

 

‘Geloven en niet geloven, zeker zijn en twijfelen, belijden en 

verloochenen, krachtig zijn en zwak zijn, zoeken en vinden, loven en 
liegen, tot rust komen en onrust ervaren, een rots zijn en drijfzand zijn, 

schaamte en vreugde – het ligt allemaal zo dicht bij elkaar in het leven 

van mensen die geloven of die zouden willen geloven.’ (Jos Douma) 

 
In deze Stille Week ontmoeten we Petrus. Een mens met passie. Niet 

omdat het om hem gaat, maar wel omdat we in de ontmoetingen met 

Petrus veel kunnen leren over ons eigen geloof en vooral over Jezus. 

Want via Petrus zullen we altijd weer opnieuw ons geloof op Jezus 

richten. Hij is het op Wie wij mogen bouwen. Zijn lijden, zijn sterven en 
zijn opstanding uit de dood vormen het fundament voor ons geloofsleven. 

 

Voorafgaande aan Goede Vrijdag en Pasen is het goed om ieder jaar een 

week van bezinning te vieren. Een week, waarin we samen als 
volgelingen van Jezus, elke dag opnieuw zijn Passie voor ons gedenken. 

 

Namens de voorbereidingscommissie 2013, 

ds. Jan K.C. Kronenberg. 

 
(Van Dale: passie = hartstocht, drift; lijden) 
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MAANDAG                  25 maart 
                                                   

 

 Petrus - gewaarschuwd 
- Begroeting  
 
- 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   ) 2x 
door het bloed van het Lam.   ) 

 

- Bijbellezing:  Marcus 14:17-31 
 

17 Toen de avond was gevallen, kwam hij met de twaalf. 18 

Terwijl ze aanlagen voor de maaltijd, zei Jezus: ‘Ik verzeker jullie: 

een van jullie, die met mij eet, zal mij uitleveren.’ 19 Ze werden 
bedroefd en vroegen een voor een aan hem: ‘Ik ben het toch 

niet?’ 20 Maar hij zei tegen hen: ‘Het is een van jullie twaalf, die 

met mij uit dezelfde kom eet. 21 Want de Mensenzoon zal 

heengaan zoals over hem geschreven staat, maar wee de mens 
door wie de Mensenzoon uitgeleverd wordt: het zou beter voor 

hem zijn als hij nooit geboren was.’  

22 Terwijl ze aten, nam hij een brood, sprak het zegengebed uit, 

brak het brood, deelde het uit en zei: ‘Neem hiervan, dit is mijn 

lichaam.’ 23 En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf 
hun de beker, en allen dronken eruit. 24 Hij zei tegen hen: ‘Dit is 

mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen vergoten 

wordt. 25 Ik verzeker jullie: ik zal niet meer van de vrucht van de 

wijnstok drinken tot de dag komt dat ik er opnieuw van zal 
drinken in het koninkrijk van God.’  

26 Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de 

Olijfberg. 27 Jezus zei tegen hen: ‘Jullie zullen allemaal ten val 
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komen, want er staat geschreven: “Ik zal de herder doden, en de 

schapen zullen uiteengedreven worden.” 28 Maar nadat ik uit de 
dood ben opgewekt, zal ik jullie voorgaan naar Galilea.’ 29 Petrus 

zei tegen hem: ‘Misschien zal iedereen ten val komen, maar ik 

niet!’ 30 Jezus antwoordde: ‘Ik verzeker je: juist jij zult me 

vannacht, nog voor de haan tweemaal gekraaid heeft, driemaal 
verloochenen.’ 31 Maar Petrus hield met grote stelligheid vol: ‘Al 

zou ik met u moeten sterven, ik zal u nooit verloochenen.’ Alle 

anderen zeiden iets dergelijks. 

 

- Samenzang: Geref. Kerkboek gezang 125: 1-3 
 
1 Alles in allen zult Gij voor ons zijn. 
   Een voorsmaak mogen wij van U ontvangen. 
   Allen die naar U uitzien met verlangen, 
   zult Gij verzadigen met brood en wijn. 
 
2 Niemand is waard uw gast te mogen zijn. 
   Niemand van ons wordt rein voor U bevonden. 
   Uw tien geboden hebben wij geschonden. 
   Daal tot ons neer, maak door uw Geest ons rein. 
 
3 Gij, enig hemels brood dat tot ons kwam, 
   leer ons gedenken hoe Gij werd verbroken, 
   hoe Gij vervulde wat Gij had gesproken, 
   hoe Gij voor ons de zonde op U nam.  
 

- Overdenking 

 

- Muzikaal moment 
     
- Gebed 
 
- Gedicht: Petrus   -   Nel Benschop 

 

- Samenzang: Uit aller mond 133: 1, 3, 5 en 6 
 

1 Jezus neemt de zondaars aan. 

   Geef dit troostwoord door aan allen 

   die ver van de rechte baan 

   op een dwaalweg struiklen, vallen. 
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   Diep is Hij met hen begaan: 

   Jezus neemt de zondaars aan. 
 

3 Als een herder zoekt de Heer 

   ieder schaap dat is verloren, 

   opdat het verdwaalde weer 
   tot de kudde zal behoren, 

   achter Hem de weg zal gaan: 

   Jezus neemt de zondaars aan. 

 
5 Vol berouw kom ik tot U 

   en belijd U al mijn zonden. 

   Heiland, schenk genade nu 

   en vergeving om uw wonden. 
   Maak tot troost van mijn bestaan: 

   Jezus neemt de zondaars aan. 

 

6 Dit geeft mij weer nieuwe moed: 

   zijn mijn zonden als scharlaken, 
   U zult door uw kostbaar bloed 

   witter zelfs dan sneeuw mij maken. 

   In geloof weet ik voortaan: 

   Jezus neemt de zondaars aan. 
 
- Doven van de eerste kaars 
 
 
 

 
-    We verlaten in stilte de kerkzaal     - 
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DINSDAG             26 maart                                                              
     
   

Petrus – in slaap  
- Begroeting  
 
- Samenzang: Evangelische Liedbundel 65 
 
1 ’t Is middernacht en in de hof 
   buigt, tot de dood bedroefd, in ’t stof 
   de Levensvorst, in zijn gebeên 
   doorworstelt Hij zijn strijd alleen. 
 
2 ‘’t Is middernacht, maar hoe Hij lijdt, 
   zijn jong’ren slapen bij die strijd; 
   en derven, afgemat in rouw, 
   de aanblik op des Meesters trouw. 
 
3 ’t Is middernacht, maar Jezus waakt, 
   en ’t zielenlijden, dat Hij smaakt, 
   bant uit zijn hart de bede niet: 
   Mijn Vader, dat uw wil geschied’. 
 
4 ’t Is middernacht, en ’t Vaderhart 
   sterkt en verstaat de Man van smart, 
   die ’t enig lijden, dat Hij torst, 
   ten eind doorstrijdt als Levensvorst. 
 

- Bijbellezing:  Marcus 14:32-42 

 
32 Ze kwamen bij een plek die Getsemane heette, en hij zei tegen 

zijn leerlingen: ‘Blijven jullie hier zitten, terwijl ik ga bidden.’ 33 

Hij nam Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee. Hij voelde 

zich onrustig en angstig worden 34 en zei tegen hen: ‘Ik voel me 
dodelijk bedroefd; blijf hier waken.’ 35 Hij liep nog een stukje 

verder, liet zich toen op de grond vallen en bad dat dit uur zo 

mogelijk aan hem voorbij mocht gaan. 36 Hij zei: ‘Abba, Vader, 

voor u is alles mogelijk, neem deze beker van mij weg. Maar laat 
niet gebeuren wat ik wil, maar wat u wilt.’ 37 Hij liep terug en zag 

dat zijn leerlingen lagen te slapen. Hij zei tegen Petrus: ‘Simon, 

slaap je? Kon je niet één uur waken? 38 Blijf wakker en bid dat 

jullie niet in beproeving komen; de geest is wel gewillig, maar het 

lichaam is zwak.’ 39 Weer ging hij weg om te bidden, met dezelfde 
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woorden als daarvoor. 40 Toen hij weer terugkwam, lagen ze 

opnieuw te slapen, want hun ogen vielen steeds dicht, en ze 
wisten niet wat ze hem moesten antwoorden. 41 Toen hij voor de 

derde maal terugkwam, zei hij tegen hen: ‘Liggen jullie daar nog 

steeds te slapen en te rusten? Het is zover: het ogenblik is 

gekomen waarop de Mensenzoon wordt uitgeleverd aan de 
zondaars. 42 Sta op, laten we gaan; kijk, hij die me uitlevert, is al 

vlakbij.’ 

 

- Samenzang: Zingende gezegend 142 (mel. Psalm 26) 

 
1 Blijft hier en waakt met Mij! 

   Nu is de dood nabij, 

   nooit was Ik zo bedroefd en bang. 

   Blijft wakker om te bidden 
   totdat Ik in uw midden 

   straks wederkom – het duurt niet lang. 

 

2 Blijft hier en waakt met Mij! 

   O, ging aan Mij voorbij 
   de beker die Ik drinken moet! 

   Maar als Gij wilt, mijn Vader, 

   treed Ik gewillig nader, 

   dan smaakt het allerzuurste zoet. 
 

3 Blijft hier en waakt met Mij! 

   Al ga Ik nu terzij, 

   straks kom Ik in uw midden weer; 
   blijft biddend met Mij strijden, 

   blijft wakend met Mij lijden, 

   blijft wakker wachten op uw Heer! 

 

4 Blijft hier en waakt met Mij! 
   Hebt gij geen medelij? 

   Gij wist dat gij niet slapen mocht! 

   Kunt gij niet één uur waken 

   zonder in slaap te raken? 
   Bidt God dat gij niet wordt verzocht! 

 

5 Ach, slaapt dan nu maar voort, 

   slaapt verder, ongestoord. 
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   Ik blijf wel wakker deze nacht; 

   Ik blijf bij u, mijn schapen, 
   uw herder zal niet slapen; 

   slaapt gij maar voort – Ik houd de wacht. 

 
- Overdenking 

 
- Muzikaal moment 
     
- Gebed 
 

- Gedicht: Niet waakzaam  -   Peter van Heiningen 

 

- Samenzang: Opwekking 124 
 

1 Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser. 

   Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. 

   Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. ) 
   Ik bouw op U en ga in uwe naam.   ) 2x 

 

2 Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend 

   en telkens meer moet ik uw kracht verstaan. 

   Toch rijst in mij een lied van overwinning.  ) 
   Ik bouw op U en ga in uwe naam.   ) 2x 

 

3 Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser. 

   Gij voert de strijd, de huld’ is U gewijd. 
   In ’t laatste uur zal ‘k zegevierend ingaan  ) 

   in rust met U die mij hebt voortgeleid.  ) 2x 

 

- Doven van de tweede kaars 
 

 

 

 
  -    We verlaten in stilte de kerkzaal     - 
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WOENSDAG          27 maart                                                        
       

 

Petrus – in het nauw  
- Begroeting  
 

- Samenzang: Uit aller mond 63: 1, 2 en 4 
 

1 Wie heeft wat ons verkondigd werd geloofd 

   en wie doorzag God hand’len van omhoog? 

   Hij was een loot, die opschoot voor Zijn oog 
   uit dorre aarde, 

   want wij, verblind, wij zagen niets van waarde, 

   geen grootsheid, pracht die wij begeren konden, 

   aan Hem was niets dat wij aantrekk’lijk vonden: 
   Hij was veracht. 

 

2 De minste mens, die ieder tegenstaat, 

   een Man van Smarten door elkeen versmaad, 

   met leed beladen, van wie elk ’t gelaat 
   leek af te wenden. 

   Wij deden ook alsof wij Hem niet kenden, 

   wij meenden vast dat God Hem had geslagen 

   en om zijn zonden Hem zijn straf liet dragen, 
   zijn zware last. 

 

4 Als schapen dwaalden wij op eigen weg, 

   maar God heeft onze schuld op Hem gelegd, 
   op Hem, voor ons mishandeld en geknecht, 

   stil en geduldig. 

   Als ’t lam dat zwijgt, wanneer men het onschuldig 

   ter slachtbank leidt, een schaap, dat wordt geschoren 

   maar zwijgen blijft, zo liet Hij zich niet horen, 
   zo zweeg ook Hij. 

 

- Bijbellezing:  Marcus 14:53-54 en 66-72 

53 Jezus werd meegevoerd naar het huis van de hogepriester om 
te worden voorgeleid, en alle hogepriesters, oudsten en 

schriftgeleerden kwamen daar bijeen. 54 Petrus volgde hem op 

een afstand tot op de binnenplaats van het huis van de 
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hogepriester, waar hij tussen de knechten ging zitten en zich 

warmde aan het vuur. 

66 Terwijl Petrus beneden op de binnenplaats was, kwam een 

van de dienstmeisjes van de hogepriester voorbij. 67 Toen ze 

Petrus bij het vuur zag zitten, keek ze hem aan en zei: ‘Jij was 

ook bij die Jezus van Nazaret!’ 68 Maar hij ontkende dat en zei: ‘Ik 
weet niet waar je het over hebt, ik begrijp echt niet wat je 

bedoelt.’ Hij ging naar buiten, naar het voorportaal, en er kraaide 

een haan. 69 Toen het meisje hem daar weer zag, zei ze opnieuw, 

nu tegen de omstanders: ‘Hij is een van hen!’ 70 Maar hij 
ontkende het weer. En algauw zeiden ook de omstanders tegen 

Petrus: ‘Je bent wel degelijk een van hen, jij komt immers ook uit 

Galilea.’ 71 Maar hij begon te vloeken en zwoer: ‘Ik ken die man 

over wie jullie het hebben niet!’ 72 En meteen kraaide de haan 
voor de tweede keer. En Petrus herinnerde zich dat Jezus tegen 

hem gezegd had: ‘Voordat een haan tweemaal heeft gekraaid, zul 

je mij driemaal verloochenen.’ En toen hem dat te binnen schoot, 

begon hij te huilen. 

 
- Samenzang: Alles wordt nieuw III, 23: 1-3 (mel. I, 19) 
 
1 Petrus viste op het meer maar hij legt zijn netten neer. 
   Jezus roept hem om te komen, hij ziet messiaanse dromen 
   en laat alles in de steek voor het Woord dat Jezus spreekt. 
 
2 Petrus gaat waar Jezus gaat door elk dorp en elke straat. 
   Overal wil hij Hem volgen, zelfs al is het op de golven. 
   Al gaan alle anderen heen, hij laat Jezus niet alleen. 
 
3 Maar als Jezus wordt verhoord, houdt ook Petrus niet zijn woord. 
   Grote woorden, kleine daden, Petrus heeft zijn Heer verraden. 
   En daarbuiten kraait de haan, huilend is hij weggegaan. 
 

- Overdenking 

 

- Muzikaal moment 

 
- Gebed 
 

- Gedicht: Petrus (en ik …..)   -   Jelly Verwaal 
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- Samenzang: Geref. Kerkboek gezang 154 

 
1 Ach, wat moet ik toch beginnen 

   nu ik steeds weer zonden doe. 

   Mijn geweten maakt me moe, 

   brengt mij steeds mijn schuld te binnen. 
   Er is hulp in deze strijd 

   dankzij Jezus, Hij bevrijdt. 

 

2 Want ik heb in doen en laten 
   vaak de Here diep gegriefd. 

   Toch heeft Hij een zondaar lief. 

   Dankzij hemelse genade 

   sterft het helse zelfverwijt, 
   dankzij Jezus, Hij bevrijdt. 

 

3 Heer, Gij wekt een mens tot leven 

   en Gij trekt hem tot uw licht. 

   Niet meer bang voor het gericht 
   sterven wij – door dood omgeven, 

   leven wij – de dood ten spijt, 

   dankzij Jezus, Hij bevrijdt. 

 
4 Kom, vertrouw het woord van Jezus, 

   opgejaagden in de nood, 

   uitgedaagden tot de dood. 

   Glansrijk is zijn gunst bewezen: 
   heil voor tijd en eeuwigheid 

   dankzij Jezus, Hij bevrijdt. 

 
- Doven van de derde kaars 
 
 
 
 

-    We verlaten in stilte de kerkzaal     - 
 



13 

DONDERDAG      28 maart                                                       
       

 

Petrus – op afstand  
- Begroeting  
 

- Samenzang: Geref. Kerkboek gezang 89 
 

1 Jezus, leven van mijn leven, Jezus, dood van mijnen dood, 

   die voor mij U hebt gegeven in de bangste zielenood, 

   opdat ‘k weten zou in ’t sterven, dat ik ’t leven mag beërven. 
   Duizend-, duizendmaal, o Heer, zij U daarvoor dank en eer. 

 

2 Gij, o Jezus, hebt gedragen lasteringen, spot en hoon, 

   zijt gebonden en geslagen, Gij, des Vaders eigen Zoon, 
   om van schuld en eeuwig lijden mij, verloor’ne, te bevrijden. 

   Duizend-, duizendmaal, o Heer, zij U daarvoor dank en eer. 

 

3 Heer, verzoener van mijn zonden, Heiland, die mij hebt gezocht, 

   die mijn banden hebt ontbonden en voor God mij vrijgekocht, 
   eens onrein, in schuld verloren, ben ik door uw Geest herboren. 

   Duizend-, duizendmaal, o Heer, zij U daarvoor dank en eer. 

 

4 Dank, mijn Heiland, voor uw lijden, voor uw bittre 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, prijst U eeuwiglijk mijn lied. 

 
- Bijbellezing: Marcus 15:33-39 en Lucas 23:49 

33 Op het middaguur viel er een duisternis over het hele land, die 

drie uur aanhield. 34 Aan het einde daarvan, in het negende uur, 

riep Jezus met luide stem: ‘Eloï, Eloï, lema sabachtani?’, wat in 

onze taal betekent: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij 
verlaten?’ 35 Toen de omstanders dat hoorden, zeiden enkelen 

van hen: ‘Hoor, hij roept Elia!’ 36 Iemand ging snel een spons 

halen, doordrenkte die met zure wijn, stak de spons op een stok 

en probeerde hem te laten drinken, terwijl hij zei: ‘Laten we eens 
kijken of Elia komt om hem eraf te halen.’ 37 Maar Jezus slaakte 

een luide kreet en blies de laatste adem uit. 38 En het 

voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot onder in 
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tweeën. 39 Toen de centurio, die recht tegenover hem stond, hem 

zo zijn laatste adem zag uitblazen, zei hij: ‘Werkelijk, deze mens 
was Gods Zoon.’  

 

49 Alle mensen die Jezus gekend hadden waren op een afstand 

blijven staan, ook de vrouwen die hem vanuit Galilea gevolgd 
waren en alles hadden zien gebeuren.  

  

- Samenzang: Geref. Kerkboek psalm 22: 1, 3 en 8 

 
1 Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij, 

   waarom zijt Gij tot redding niet nabij? 

   Hoort Gij dan niet mijn bitter noodgeschrei, 

   mijn angstig vragen? 
   Mijn God, hoe ik bij dag ook moge klagen, 

   Gij antwoordt niet; en ook in lange nachten 

   vind ik geen rust, geen antwoord op mijn klachten. 

   Hoort Gij dan niet? 

 
3 Ik word vertrapt, ik ben een worm, geen man, 

   een smaad voor ’t volk dat mij beschimpen kan. 

   Al wie mij ziet, spreekt vol verachting van 

   mijn Godsvertrouwen. 
   ‘Laat hij zijn hoop maar op de HERE bouwen. 

   Hij roept tot God, laat die hem dan bevrijden; 

   die redt zijn gunsteling wel uit dit lijden’, 

   zo klinkt hun spot. 
 

8 Mijn beendren kan ik tellen, één voor één. 

   Vol leedvermaak schaart men zich om mij heen. 

   Omtrent mijn kleding komt men overeen 

   het lot te werpen. 
   Merk op, o God, hoe zij hun wapens scherpen. 

   Stoot hen terneer; haast U, kom mij bevrijden. 

   Wees mij nabij en red mij uit mijn lijden. 

   Ontferm U, HEER. 
 

- Overdenking   

 

- Muzikaal moment 
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- Gebed 
 

- Gedicht: Vader … vergeef het hun   - Nico Siebel en 

 Max Altewischer 
 

- Samenzang: Opwekking 470 
 

Heer, als ik denk aan wat U voor mij deed, 
dan kan ik U alleen maar danken. 
En als ik denk aan de strijd die U streed, 
dan kan ik U alleen maar danken. 

 
Angst en verdriet in Gethsémané; 
door uw eigen vrienden verlaten 
en verraden door een kus, geschopt en geslagen, 
omdat U zoveel van mij hield. 

 
Heer, als ik denk aan wat U voor mij deed, 
dan kan ik U alleen maar danken. 
En als ik denk aan de pijn die U leed, 
dan kan ik U alleen maar danken. 

 
Doornen op uw hoofd, een speer in uw zij, 
spijkers door uw handen en voeten; 
van het leven beroofd, om te sterven voor mij, 
omdat U zoveel van mij hield. 

 
Heer, als ik denk aan wat U voor mij deed, 
dan kan ik U alleen maar danken. 
En als ik denk aan de strijd die U streed, 
dan kan ik U alleen maar danken. 

 
Heer, als ik denk aan wat U voor mij deed, 
dan kan ik U alleen maar danken. 
En als ik denk aan de pijn die U leed, 
dan kan ik U alleen maar danken, (3x) 
o, Heer. 

        
- Doven van de vierde kaars 
 
 

-    We verlaten in stilte de kerkzaal     - 
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GOEDE VRIJDAG               29 maart                                                    
    
 

 
 

 

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. J.J. Verwey 
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ZATERDAG              30 maart                                                           
 
 

Petrus – op zoek 
- Begroeting  
 

- Samenzang: Geref. Kerkboek gezang 171 

 
1 Wees stil voor het aangezicht van God, 

   want heilig is de Heer. 

   Aanbid Hem met eerbied en ontzag, 

   en kniel nu voor Hem neer, 
   die zelf geen zonde kent en ons genade schenkt. 

   Wees stil voor het aangezicht van God, 

   want heilig is de Heer. 

 
2 Wees stil, want de heerlijkheid van God 

   omgeeft ons in dit uur. 

   Wij staan nu op heilige grond, 

   waar Hij verschijnt met vuur. 

   Een eeuwigdurend licht straalt van zijn aangezicht. 
   Wees stil, want de heerlijkheid van God 

   omgeeft ons in dit uur. 

 

3 Wees stil, want de kracht van onze God 
   daalt neer op dit moment. 

   De kracht van de God die vergeeft 

   en ons genezing schenkt. 

   Niets is onmogelijk voor wie gelooft in Hem. 
   Wees stil, want de kracht van onze God 

   daalt neer op dit moment. 
 

- Bijbellezing: Marcus 16:1-7 en Lucas 24:9-12 

1 Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria uit Magdala en Maria 

de moeder van Jakobus, en Salome geurige olie om hem te 
balsemen. 2 Op de eerste dag van de week gingen ze heel vroeg 

in de ochtend, vlak na zonsopgang, naar het graf. 3 Ze zeiden 

tegen elkaar: ‘Wie zal voor ons de steen voor de ingang van het 

graf wegrollen?’ 4 Maar toen ze opkeken, zagen ze dat de steen al 
was weggerold; het was een heel grote steen. 5 Toen ze het graf 
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binnengingen, zagen ze rechts een in het wit geklede jongeman 

zitten. Ze schrokken vreselijk. 6 Maar hij zei tegen hen: ‘Wees niet 
bang. U zoekt Jezus, de man uit Nazaret die gekruisigd is. Hij is 

opgewekt uit de dood, hij is niet hier; kijk, dat is de plaats waar 

hij was neergelegd. 7 Ga terug en zeg tegen zijn leerlingen en 

tegen Petrus: “Hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zullen jullie 
hem zien, zoals hij jullie heeft gezegd.”’  

9 Ze keerden terug van het graf en gingen aan de elf en aan alle 

anderen vertellen wat er was gebeurd. 10 De vrouwen die het graf 

bezochten, waren Maria uit Magdala, Johanna, Maria de moeder 
van Jakobus, en nog enkele andere vrouwen die hen vergezelden. 

Ze vertelden de apostelen wat er was gebeurd, 11 maar die 

vonden het maar kletspraat en geloofden hen niet. 12 Petrus 

echter stond op en rende naar het graf. Hij bukte zich om te 
kijken, maar zag alleen de linnen doeken liggen. Daarop ging hij 

terug, vol verwondering over wat er gebeurd was. 
 

- Samenzang: Zingende gezegend 290 (mel. Lvdk 174) 

 

1 Ik ben door U gevonden, nog voordat ik U zocht; 
   lang voor wij zoeken konden hebt Gij naar ons gezocht. 

   Ik weigerde te leven door U geliefd, bemind, 

   het zoeken op te geven – te leven als uw kind. 

 
2 Vergeefs heb ik gestreden, hield ik mijzelf in toom; 

   ik vocht, maar vond geen vrede al was ik nog zo vroom; 

   al heb ik steeds vermeden te doen wat Gij verbiedt – 

   tot op de dag van heden zocht ik – maar vond U niet. 
 

3 Nimmer was ik tevreden – hoogmoedig dacht ik toen 

   wat velen vóór mij deden veel beter te gaan doen. 

   Maar nu zijn mijn gebeden vol spijt en stil verdriet: 

   hier ben ik, moegestreden – o God, ik vind U niet! 
 

4 Zo hebt Gij mij gevonden toen ik niet langer vocht; 

   nog voor wij zoeken konden hebt Gij naar ons gezocht! 

   Gij vraagt mij slechts te leven door U geliefd – als kind 
   mijn zoeken op te geven; Heer, Gij zoekt mij – en vindt! 

 

- Overdenking 
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- Muzikaal moment  
     
- Gebed 
 

- Gedicht: Heer Jezus, goede herder   -   A.F. Troost 
 

- Samenzang:  Opwekking 544: Meer dan rijkdom 

 

 Meer dan rijkdom, 
 meer dan macht, 

 meer dan schoonheid 

 van sterren in de nacht, 

 meer dan wijsheid 
 die deze wereld kent 

 is het waard 

 te weten wie U bent. 

 
 Meer dan zilver, 

 meer dan goud, 

 meer dan schatten 

 door iemand ooit aanschouwd, 

 meer dan dat, 
 zo eindeloos veel meer 

 was de prijs 

 die U betaalde, Heer. 

 
 In een graf 

 verborgen door een steen, 

 toen U zich gaf 

 verworpen en alleen; 
 als een roos 

 geplukt en weggegooid 

 nam U de straf 

 en dacht aan mij 

 meer dan ooit. 
 

-    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 (Gezinsdienst) 

                         17.00 uur ds. C.A. den Hertog   
 

Morgenster, 9.30 uur ds. P.J.C. Colijn 
    16.30 uur ds. J.D. van ’t Zand 
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