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Stil Moment maandag 26 maart: Waak en bid 

 

We komen binnen in stilte 

 

Openingstekst: Mattheüs 26:41 

Waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, 

maar het vlees is zwak.  

 

Lied: Psalm 61:1,2 

O Heere, verhoor mijn smeken. Haast bezweken 
roep ik, ver bij U vandaan. 
Sla toch acht op mijn gebeden, leid mijn schreden, 
dat ik tot U op kan gaan. 
 
Mijn schutse waart Gij tevoren; / sterke toren, 
wees mij weer ten toevluchtsoord. 
Staan de mensen mij naar 't leven, / Gij zult geven 
't erfdeel van wie U behoort. 
 

Toelichting 

Vandaag horen we de aansporing van Jezus: Waak en bid, opdat je niet 

in verzoeking zult komen. Een oproep voor Zijn discipelen, nadat Hij 

eerst in groot verdriet gebeden heeft tot Zijn Vader. 

 

Schriftlezing: Mattheüs 26:36-46 

36 Toen ging Jezus met hen naar een plaats die Gethsémané heette, en 

zei tegen de discipelen: Ga hier zitten, terwijl Ik daar ga bidden. 

37 En Hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeüs met Zich mee en 

begon bedroefd en zeer angstig te worden.  

38Toen zei Hij tegen hen: Mijn ziel is zeer bedroefd, tot de dood toe; blijf 

hier en waak met Mij.  

39 En nadat Hij iets verder gegaan was, wierp Hij zich met het gezicht 

ter aarde en bad: Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker 

aan Mij voorbijgaan. Maar niet zoals Ik wil, maar zoals U wilt. 

40 En Hij kwam bij de discipelen en trof hen slapend aan en Hij zei 

tegen Petrus: Kon u dan niet één uur met Mij waken? 

41 Waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt; de geest is wel 

gewillig, maar het vlees is zwak.  



 

42 Opnieuw, voor de tweede keer, ging Hij heen en bad: Mijn Vader, als 

deze drinkbeker aan Mij niet voorbij kan gaan zonder dat Ik hem drink, 

laat Uw wil dan geschieden.  

43 En toen Hij bij hen kwam, trof Hij hen opnieuw slapend aan, want hun 

ogen waren zwaar geworden. 

44 En Hij liet hen achter, ging nogmaals heen en bad voor de derde keer 

met dezelfde woorden. 

45 Toen kwam Hij bij Zijn discipelen en zei tegen hen: Slaap nu maar 

verder en rust; zie, het uur is nabijgekomen dat de Zoon de mensen 

overgeleverd wordt in de handen van zondaars. 

46 Sta op, laten wij gaan; zie, hij die Mij verraadt, is dichtbij. 

 

Stilte  

 

Lied: Gethsémane, die nacht (Liedboek ‘73 Gezang 180: 1, 2, 3, 7) 

Gethsémane, die nacht moest eenmaal komen. 
De Heiland heeft bewust die weg genomen. 
Hij laat zijn doel niet los, wijkt niet terzijde, 
aanvaardt het lijden. 
 
Hoe dichtbij is de hof, waar Gij gewaakt hebt; 
verstaanbaar is de klacht, die Gij geslaakt hebt 
Nog leeft de haat, die U kwam overvallen: 
zo zijn wij allen. 
 
Wie heeft gewaakt van die het naaste stonden? 
Hij heeft hen driemaal slapende gevonden, 
Hij ging terug en heeft alleen geleden, 
eenzaam gebeden. 
 
Hier zijn wij, Heer, een afgeweken schare, 
wij, die zo zorgeloos, zo ontrouw waren. 
Verander ons en reinig onze harten, 
o Man van smarten! 
 

 

 

 

 

 



 

Luistermoment gedicht: Oefenschool voor christendom 

Heer Jezus Christus, 

U bent niet op de wereld gekomen om U te laten dienen 

Ook niet om U te laten bewonderen 

En u in deze bewonderende zin  

Te laten aanbidden 

Zelf bent U de weg en het leven geweest 

En u hebt alleen navolgers gewenst 

Wek ons dan op als wij door deze verdwazing zijn ingesluimerd 

Red ons uit deze dwaling 

Dat wij U alleen maar zouden bewonderen 

In plaats van U te willen navolgen 

Op U te willen gelijken 

 

Sören Kierkegaard 

 

Gebeden 

 

Lied: Meer dan rijkdom (OTH 103) 

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. 

 

Zegen 

 

We verlaten de kerk in stilte 



 

Stil Moment dinsdag 27 maart: Vriend, waarvoor bent u hier? 

 

We komen binnen in stilte 

 

Openingstekst: Mattheüs 26:47-50 

47 En terwijl Hij nog sprak, zie, Judas, een van de twaalf, kwam er aan 

en met hem een grote menigte, met zwaarden en stokken, gestuurd 

door de overpriesters en oudsten van het volk. 48 Hij die Hem 

verraadde, had met hen een teken afgesproken en gezegd: Degene Die 

ik kussen zal, Die is het; grijp Hem. 49 En hij ging meteen naar Jezus 

toe en zei: Gegroet, Rabbi! En hij kuste Hem. 50 Maar Jezus zei tegen 

hem: Vriend, waarvoor bent u hier? Toen kwamen zij dichterbij, sloegen 

de handen aan Jezus en grepen Hem. 

 

Lied: Psalm 88: 4, 5, 8 (vertaling 1967) 

Gij werpt mij in de afgrond neer, 
in duisternis, in barre vloeden. 
Gij geeft mij over aan het woeden 
van alle elementen, Heer. 
Uw grimmigheid heeft mij bedolven. 
Ik word verbrijzeld door uw golven.  
 
Walging bevangt al wie mij kent. 
Mijn vrienden hebben mij begeven. 
Gij hebt mij in het nauw gedreven, 
uw aangezicht van mij gewend. 
Ik roep U steeds, mijn ogen branden. 
Ik strek tot U mijn beide handen. 
 

Uw toorngloed overweldigt mij, 
uw schrikgerichten doen mij beven, 
als water staan zij mij naar 't leven. 
Mijn vrienden gaan aan mij voorbij, 
Gij doet mij al hun troost ontberen 
en met de duisternis verkeren. 
 
Toelichting 

Vandaag horen we Jezus spreken tot Judas: vriend. Judas is degene, 

waarvan Jezus gezegd had: wie de hand met Mij in de schotel indoopt. 

Jezus voorzag de loop der dingen, ook het verraad van een vriend. 



 

Schriftlezing Mattheüs 26:21-30 

21 En toen zij aten, zei Hij: Voorwaar, Ik zeg u dat een van u Mij zal 

verraden. 22 En zij werden zeer bedroefd en ieder van het begon tegen 

Hem te zeggen; Ik ben het toch niet, Heere? 

23 Hij antwoordde en zei: Wie de hand met Mij in de schotel indoopt, die 

zal Mij verraden.  

24 De Zoon de mensen gaat wel heen zoals over hem geschreven is, 

maar wee die mens door wie de Zoon des mensen verraden wordt! Het 

zou goed voor die mens zijn als hij niet geboren was.  

25 Judas, die Hem verraadde, antwoorde en zei: Ik ben het toch niet, 

Rabbi! Hij zei tegen hem: U hebt het gezegd. 

26 En terwijl zij aten, nam Jezus het brood en toen Hij het gezegend 

had, brak Hij het en gaf het aan de discipelen en Hij zei: Neem, eet, dit is 

Mijn lichaam. 

27 Hij nam ook de drinkbeker en nadat Hij gedankt had, gaf Hij hun die, 

en zei: Drink allen daaruit,  

28 want dit is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor 

velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.  

29 Ik zeg u dat Ik van nu aan van de vrucht van de wijnstok niet zal 

drinken tot op de dag wanneer Ik die met u nieuw zal drinken in het 

Koninkrijk van Mijn Vader. 

30 En toen zij de lofzang gezongen hadden, vertrokken zij naar de 

Olijfberg. 

 

Stilte  

 

Lied: Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem (OTH 112) 

Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem  

Met een kruis op Zijn rug en een doornen kroon 

Hoor de menigte schreeuwt en roept 'Kruizig hem!' 

Zo gaf God zijn eigen Zoon 

 

Zie Het Lam aan het kruis daar op Golgotha 

Als de koning der Joden wordt Hij veracht 

Zie de liefde voor ons in Zijn ogen staan 

als Hij roept 'Het is volbracht!' 

 



 

Ja, ik dank U voor Uw genade, o Heer 

Dat U het kruis voor ons droeg 

U bewijst Uw genade aan ons telkens weer 

Uw genade is ons genoeg  

 

In het rijk van de dood is Hij neer gedaald 

Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan 

maar de steen van het graf is nu weg gehaald 

Jezus leeft! Hij is opgestaan! 

 

Ja, ik dank U voor Uw genade, o Heer 

Dat U het kruis voor ons droeg 

U bewijst Uw genade aan ons telkens weer 

Uw genade is ons genoeg  

 

En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid 

Met ontzag en respect kniel ik voor U neer 

U bent Koning en God tot in eeuwigheid 

U bent Jezus de hoogste Heer 

 

Ja, ik dank U voor Uw genade, o Heer 

Dat U het kruis voor ons droeg 

U bewijst Uw genade aan ons telkens weer 

Uw genade is ons genoeg  

 

Luistermoment gedicht: My Song is Love Unknown 

Met liefde ongekend 

Treedt Hij mij tegemoet; 

wie arm aan liefde is 

leeft toch van Zijn tegoed. 

 

Waarom zoekt Hij 

met liefde zoet 

mijn vlees en bloed, 

omarmt Hij mij? 

 

 



 

Hier sta ik, Heer, en zing, 

zolang ik ademhaal. 

Bij niemand anders vind 

ik zo’n royaal onthaal. 

 

Uw vriendschap vraagt 

om mijn gezang 

dit leven lang, 

waar U mij draagt. 

 

Gedicht van Samuel Crossman (vertaling Sytze de Vries) 

 

Gebeden 

 

Lied: Licht van de wereld (Liedboek ‘13 Gezang 587: 1, 2, 3) 

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

Zegen 

 

We verlaten de kerk in stilte 

  



 

Stil Moment woensdag 28 maart: U zult de Zoon des mensen zien 

zitten 

 

We komen binnen in stilte 

 

Openingstekst Mattheüs 26:64 

Jezus zei tegen hem: U hebt het gezegd. Maar Ik zeg u: Van nu aan zult 

u de Zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van 

God en zien komen op de wolken van de hemel. 

 

Lied: Psalm 89: 9, 16, 18 

9 Gij hebt weleer van hem, dien Gij geheiligd hadt, 

Gezegd in een gezicht, dat zoveel troost bevat: 

“Ik heb bij enen held voor Isrel hulp beschoren, 

Hem uit het volk verhoogd, hem had Ik uitverkoren.  

‘k Heb David Mijnen knecht, Mijn gunsteling gevonden 

En hem met heil’ge zalf aan Mij en ’t rijk verbonden. 

 

16 Maar ach, mijn God, waar blijkt Uw trouw nu, waar Uw eer? 

Gij stoot en werpt, vergramd, thans Uw gezalfde neer.  

Gij schijnt niet van ’t ver bond met Uwen knecht te weten, 

Zijn kroon, ontheiligd, ligt ter aarde neergesmeten, 

Zijn sterke muren zijn door ’s vijands macht verbroken, 

Zijn vestingen verwoest en in het stof gedoken. 

 

18 Zijn schoonheid is vergaan, zijn troon ligt neergestort, 

De dagen zijner jeugd zijn door Uw hand verkort, 

Met schaamt’ is hij bedekt, elk kan hem straff’loos tergen! 

Hoe lang, getrouwe God, zult Gij U steeds verbergen? 

Zal dan Uw grimmigheid, die niemand af kan keren,  

Gelijk een brandend vuur, ’t verdrukte volk verteren? 

 

Toelichting 

Vandaag letten we in het bijzonder op hoe Jezus Zichzelf noemt: de 

Zoon des mensen. Daniël en Johannes spraken beiden over deze 

Mensenzoon.  

 



 

 

Schriftlezing  Daniël 7:13, 14; Openbaring 1:7 

Daniël 7:13,14 
13 Ik keek toe in de nachtvisioenen,    
en zie, er kwam met de wolken van de hemel Iemand  
als een Mensenzoon. 
Hij kwam tot de Oude van dagen 
en men deed Hem voor Zijn aangezicht nader bijkomen. 
14 Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap, 
en alle volken, natiën en talen moesten Hem vereren.  
Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die Hem niet ontnomen 
zal worden, 
en Zijn koningschap zal niet te gronde gaan. 
 
Openbaringen 1:7 
Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem 
doorstoken hebben.  
En alle stammen van de aarde zullen rouw over Hem bedrijven. Ja, 
amen. 
 

Stilte  

 

Lied: O hoofd vol bloed en wonden (Liedboek ’73 Gezang 183:1, 2) 

1 O hoofd vol bloed en wonden, 
Bedekt met smaad en hoon, 
O hoofd zo wreed geschonden, 
Uw kroon een doornenkroon, 
O hoofd eens schoon en heerlijk 
En stralend als de dag, 
Hoe lijkt Gij nu zo deerlijk! 
Ik groet U vol ontzag. 
 
2 O hoofd zo hoog verheven, 
O goddelijk gelaat, 
Waar werelden voor beven, 
Hoe bitter is uw smaad! 
Gij, eens in ’t licht gedragen, 
Door engelen omstuwd, 
Wie heeft U zo geslagen, 
Gelasterd en gespuwd? 
 



 

Luistermoment: Ik zie het kruis (Opwekking 751) 
Ik zie het kruis van mijn Verlosser. 
Ik zie het kruis waaraan Hij stierf. 
Daar aan het kruis droeg Hij mijn zonden. 
Stierf Hij mijn dood, kocht Hij mijn ziel. 
Ik zie het kruis van mijn Bevrijder. 
Ik zie het kruis van Golgotha. 
Die diepe pijn, de weg van lijden. 
Die weg is Hij voor mij gegaan. 
Halleluja! Ik prijs U, Jezus. 
Ontvang mijn lof, ontvang mijn liefde. 
Halleluja, ik geef mijn leven. 
U heeft mijn hart, U heeft mijn ziel. 
 
Ik zie de dag van overwinning. 
Ik zie de kracht van Adonai. 
De dood is toen voorgoed verslagen. 
Toen Jezus sprak: het is volbracht! 
-Refrein- 
Ik zie het graf van de Messias. 
Daar in dat graf is Hij gegaan. 
Maar zie: dat graf is nu verlaten. 
De Mensenzoon is opgestaan! 
 
Gebeden 

 

Lied: Laat heel de wereld het zien (OTH 321) 

Laat heel de wereld het zien, 
maak de volk'ren weer blij 
door de klank van zijn stem. 
Heuvels en dalen breek uit! 
Kom en juich, zing het luid! 
Klap je handen voor Hem! 
 
Refrein: 
Liefde en recht zal Hij brengen op aard', 
een eeuwige heerschappij. 
In onze hand ligt een tweesnijdend zwaard. 
't Woord van de waarheid maakt vrij. 
Het maakt vrij. 
 



 

Laat heel de wereld het zien, 
maak gevangenen vrij, 
breng de eenzamen thuis. 
Heel satans bolwerk stort neer, 
door 't gebed tot de Heer, 
door de kracht van het kruis. 
 
Refrein: 
Liefde en recht zal Hij brengen op aard', 
een eeuwige heerschappij. 
In onze hand ligt een tweesnijdend zwaard. 
't Woord van de waarheid maakt vrij. 
Het maakt vrij. 
 
Laat heel de wereld nu staan 
vol ontzag voor zijn naam, 
zing het lied dat Hem eert. 
Wees niet meer stil, zeg het voort 
tot de wereld het hoort: 
Jezus regeert! 
 
Refrein: 
Liefde en recht zal Hij brengen op aard', 
een eeuwige heerschappij. 
In onze hand ligt een tweesnijdend zwaard. 
't Woord van de waarheid maakt vrij. 
Het maakt vrij. 
 

Zegen 

 

We verlaten de kerk in stilte 

 

  



 

Stil Moment donderdag 29 maart: Hij antwoordde geen enkel woord 

 

We komen binnen in stilte 

 

Openingstekst Mattheüs 27:12 

En toen Hij door de overpriesters en de oudsten beschuldigd werd, 
antwoordde Hij niets. 
 

Lied: Verheugt u, christenen (Liedboek ‘73 Gezang 402: 1,5,6,9) 

 
 

5.Hij sprak tot zijn geliefde Zoon: 

“Ik kan ’t niet langer lijden; 

Nu is het tijd, verlaat mijn troon 

En stel U aan zijn zijde; 

Sta voor hem in als bondgenoot, 

Verdelg de zonde en de dood 

En laat hem met U leven”. 

 

6.De Zoon deed naar zijn Vaders wens; 

En uit een aardse moeder 

Geboren, zoals ieder mens,  

Werd Hij mij tot een broeder. 



 

Zo nam Hij mijn gedaante aan 

Om satans eigenwaan te slaan, 

Hem in de val te lokken. 

 

9.”En keer Ik tot mijn Vader weer 

En laat u in dit leven, 

Ik ben uw God, Ik ben uw Heer, 

Ik zal mijn Geest u geven, 

De Geest die u zal troosten en 

U openbaren wie Ik ben, 

U in de waarheid leiden. 

 

Toelichting 

Nadat we drie keer geluisterd hebben naar woorden van Jezus, letten 

we vanavond op het zwijgen van Jezus. 

 

Schriftlezing Mattheüs 26: 67, 68; 27: 14; 22-26 

26:67 Toen spuwden zij in Zijn gezicht en sloegen Hem met vuisten.  

68 En anderen sloegen Hem in het gezicht en zeiden: Profeteer ons, 

Christus: wie is het die U  geslagen heeft? 

 

27:14 Maar Hij antwoordde hem op geen enkel woord, zodat de 

stadhouder zich zeer verwonderde.  

 

22 Pilatus zei tegen hen: Wat zal ik dan doen met Jezus, Die Christus 

genoemd wordt? Zij zeiden allen tegen hem: Laat Hem gekruisigd 

worden! 

23 Maar de stadhouder zei: Wat voor kwaad heeft Hij dan gedaan? Maar 

zij riepen des te meer: Laat Hem gekruisigd worden! 

24 Toen Pilatus zag dat hij niets bereikte, maar dat er veeleer 

opschudding ontstond, nam hij water, waste zijn handen voor de ogen 

van de menigte en zei: Ik ben onschuldig aan het bloed van deze 

Rechtvaardige. U moet maar zien. 

25 En heel het volk antwoordde en zei: Laat Zijn bloed maar komen over 

ons en over onze kinderen! 

26 Toen liet hij Barabbas voor hen los, maar nadat hij Jezus gegeseld 

had, gaf hij Hem over om gekruisigd te worden.  



 

 

Stilte  

 

Lied: psalm 38:13, 14 

13 Maar ik ben in d’ongelukken, 

Die mij drukken, 

Als een dove, die niet hoort, 

En uit wiens verstomde lippen 

Niet kan glippen 

’t flauwst geluid van enig woord. 

 

14 Ja, ik ben als een, wiens oren 

Niet meer horen, 

Wat men zegge, kwaad of goed; 

Wien de tegenreen ontbreken 

Om te spreken 

En die daarom zwijgen moet. 

 

Luistermoment: Zie hoe Jezus lijdt voor mij (Opwekking 706) 

Zie hoe Jezus lijdt voor mij, 

aan het kruis de dood nabij. 

Die voor mij het oordeel draagt, 

Hij die tot zonde wordt gemaakt. 

Wat een offer – Hij voor mij! 

Wie wil worden zoals Hij? 

Zoveel pijn, ongerechtigheid, 

is op Hem die voor mij strijdt. 

Zie hoe Jezus biddend strijdt, 

met de pijn, verlatenheid. 

Zo alleen, verwond, roept Hij: 

Mijn God, waarom verlaat U Mij? 

Zie wat Jezus heeft gedaan, 

in Zijn lijden heeft doorstaan. 

Zoveel liefde verwondert mij, 

niemand heeft zo lief als Hij. 

Als de Heer Zijn leven geeft, 

vlucht de dag, de aarde beeft. 

Zelfs de dood verliest haar macht 

als Jezus roept: Het is volbracht! 

Waarlijk, Hij is Zoon van God, 

die voor ons gekruisigd wordt. 

Door Zijn wonden genezen wij, 

in Zijn dood maakt Hij ons vrij.

 

 



 

Heel de schepping slaakt een 

zucht, 

zij ontwaakt, het duister vlucht. 

Jezus leeft, is opgestaan, 

Hij roept ons uit de dood 

vandaan. 

Juicht want Hij, mijn Here leeft, 

Hij die overwonnen heeft. 

Nooit meer tranen, en nooit meer 

pijn. 

Nooit van God verlaten zijn. 

Juicht wat Hij, mijn Here leeft, 

Hij die ons de toekomst geeft. 

Nooit meer tranen, en nooit meer 

pijn. 

Nooit van God verlaten zijn. 

 

 

Gebeden 

 

Lied: Waarom bleef U zo stil (OTH 355) 

Waarom bleef U zo stil 

Toen ze U vroegen 

Bent U de koning der Joden 

Waarom bleef U zo stil 

Toen ze U sloegen 

En aan een kruis wilden doden 

 

Dacht U aan ons 

En dat U de Vader zou zien 

Dacht U aan ons 

Misschien 

 

Waarom vocht U niet terug 

Toen ze U vonden 

En als een dief wilden vangen 

Waarom vocht U niet terug 

Toen ze U bonden 

En aan een hout wilden hangen 

 

Dacht U aan ons 

En dat U de Vader zou zien 

Dacht U aan ons 

Misschien 

 

Waarom zei U geen woord 

Toen ze zo spuugden 

En U bespotten en lachten 

Waarom zei U geen woord 

Toen ze U duwden 

En U naar Golgotha brachten 

 

Dacht U aan ons 

En dat U de Vader zou zien  

Dacht U aan ons 

Misschien 

 

Zegen 

 

We verlaten de kerk in stilte 


