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Jezus Christus, Zoon van God 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bezinningsmomenten Stille Week 
29 maart tot en met 1 april 2021 

Vanaf 19:15 uur ‘online’ vanuit de Meentkerk 
Start bezinningsmoment 19:30 uur 

 
Hervormde wijkgemeenten: Meentkerk, Zenderkerk, Nieuwe Kerk en Oude Kerk 
Wijkgemeenten Goede Herderkerk en Kruiskerk van de Protestantse Gemeente Huizen 

Christelijke Gereformeerde Kerk Huizen 
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Huizen-Bussum 

Baptistengemeente Het Gooi 
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Toelichting bij de symbolische schikking in de Stille Week 2021 
 

 
  

De basis is een driehoek: Vader, Zoon en Geest. In de lezingen gaat het met name 
over de Zoon en zijn relatie met de Vader. Maar de Geest is daar onlosmakelijk mee 
verbonden. 
  
Maandag: Twee rozen: de Vader in de hemel en de Zoon op aarde. Hun innige 
verbinding is uitgebeeld in de wolk van gipskruid. 
  
Dinsdag: Jezus staat midden tussen de mensen in al hun diversiteit en veelkleurigheid. 
Hij geneest ons en maakt onze woestijn tot een vruchtbare aarde. 
 
Woensdag: Brood en wijn: we mogen delen in het nieuwe verbond dankzij de 
bemiddeling van Jezus tussen God en mensen. 
  
Donderdag: Jezus lijden aan het kruis brengt ons de verzoening. De klimop verbeeldt 
de herstelde relatie tussen de mensen en de Vader.  
 
 
 
Het meeluisteren of terugluisteren van de liturgie vanuit de Meentkerk in Huizen is 
mogelijk in de live uitzending of achteraf. 
 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1606-Meentkerk-Huizen 

 

https://www.youtube.com/channel/UCjaJwoc6FuVCNNxtzHaLBBg 

 

Inhoudelijke reacties zijn welkom bij de (wijk)predikanten. Reacties op het programma 
zijn welkom bij de commissie Stille Week (ter attentie van Olaf van Dijk - olaf@kruijdijk.nl) 
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INLEIDING op de thema’s 
In de liturgie en de schikking wordt aandacht gegeven aan de namen waarmee Jezus 
vermeld wordt in de evangeliën en hoe Jezus zelf zijn opdracht als de Christus heeft 
kenbaar gemaakt. 
Zijn identiteit wordt genoemd in de profetieën en apostolische brieven.  
  
Weekthema: Jezus Christus, Zoon van God 
 
Dagthema’s   
Per dagdeel wordt in de liturgie één naam uitgelicht waarmee Zijn verdienste wordt 
getypeerd. 
Maandag Christus, de Messias, de Gezalfde en Zoon van God 
Dinsdag  Zoon des mensen, gekomen om te dienen 
Woensdag Bemiddelaar tussen God en mensen 
Donderdag Knecht des Heren 
 
Toelichting op de namen 
Jezus is de persoonsnaam. Jezus Christus is de specifieke aanduiding van wie deze 
Jezus is. Hij is de Christus (Grieks), de Messias (Hebreeuws), wat de Gezalfde 
betekent. Christus is de titel die Jezus draagt om Zijn identiteit aan te geven. Een 
andere titel die aangeeft wie Jezus is, is Zoon van God. Zoon duidt de nauwe relatie 
aan tussen Jezus en God. 
 
Daarnaast draagt Jezus ook de titel Zoon des mensen (of Mensenzoon). Enerzijds 
wordt door deze titel de menselijkheid en nederigheid van Jezus uitgedrukt (Zijn 
dienstbaarheid), maar anderzijds ook Zijn heerlijkheid (macht om zonden te vergeven, 
zieken te genezen en het definitieve oordeel uit te spreken. 
 
Wie Jezus is én wat Hij doet, hangt ten nauwste samen! Als Zoon is Hij ook de 
(Be)Middelaar. Hij bemiddelt tussen God en mens. Hij verbindt hen en wordt dan ook 
Bemiddelaar van het nieuwe verbond genoemd. 
 
Het evangelie tekent de Zoon des mensen ook in Zijn lijden. Hij is de lijdende Knecht 
des Heren, waar Jesaja over geprofeteerd heeft. 
 
Het symbool van de beker op de frontpagina 

 
In figuurlijke zin wordt in de Bijbel de beker gebruikt om het bittere van 
het leven aan te geven (Jer. 25: 15-38) en de vreugde die ons kan 
overkomen (Ps. 23: 5 en Ps.116: 13).  
Het kenmerk is dat bij de maaltijd de drinkbeker wordt aangereikt door 
de gastheer. Jezus moet de beker van de gramschap van God voor 
deze gevallen wereld aanvaarden en drinken, om zo deze wereld met 
God te verzoenen.  Jezus reikt ons de beker aan van het nieuwe 
verbond  (Mark. 14: 23-25) 
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TOELICHTING LITURGIE:  
 
STILTE  
 
BEMOEDIGING  Onze hulp is in de naam van de HERE, 

Die hemel en aarde gemaakt heeft, 
Die trouw houdt tot in eeuwigheid, 
en niet loslaat de werken van Zijn handen 
 

GROET (tekst uit 1 Kor. 1: 3) 
Genade en vrede zij u van God onze Vader en van de Here Jezus Christus. 
 
INTROÏTUSTEKST  
Wie is de voorzegde en verwachte Messias? (Joh.4:25) 
Zijn naam is: (= de naam uit het dag-thema)  
 
HET AANVANGSLIED: 
Per dag enige wisselende coupletten uit LvdK 178 “Jezus om Uw lijden groot” 
 
LEZINGEN 1) 
De 1ste lezing is een introductie van de naamgeving. 
De 2de lezing bevat uitspraken van Jezus zelf over zijn naam. 
In de 3de lezing wordt de aandacht gericht op het lijdens-proces van Jezus Christus, 
waarbij Zijn omschreven namen zich op bijzondere wijze openbaren. 
 
STILTEMOMENTEN: 
Ter overdenking worden de Schriftlezingen afgesloten met een ogenblik van stilte. 
 
LIEDEREN2) 
 
GEBED uitgesproken door de liturg, wordt besloten door met elkaar het Gebed 
des Heren uit te spreken. 
 
UITLEIDENDE TEKST wordt aansluitend uitgesproken door de liturg.  
(een tekst uit 1 Tim. 2: 5 en 6). 
 
SLOTLIED 
Enige coupletten uit WK 443 “Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam” 
 
1) De teksten zijn gekozen uit de vertalingen in gebruik bij de deelnemende kerken.  
HSV = Herziene Statenvertaling 2010  
NBV = Nieuwe Bijbelvertaling 2004  
 
2) De liederen zijn gekozen uit verschillende bundels in gebruik bij de deelnemende kerken:  
LvdK: Het Liedboek voor de Kerken, NLB: Het Nieuwe Liedboek, ELB: Evangelische Liedbundel, 
Psalmen: (NB) is de berijming van 1973 opgenomen in het Liedboek voor de Kerken, Psalmen: 
(OB) is de berijming van 1773, WK: liedbundel Weerklank, OW: bundel Opwekking UAM: Uit Aller 
Mond, ZG: Zingende Gezegend (uit de bundel van A. F. Troost), GKB: Gereformeerd Kerkboek  



5 

Maandag 29 maart 2021 
Christus, de Messias, de Gezalfde en Zoon van God  

  
We zijn een moment stil 
 
Inleidend orgelspel 
 
Bemoediging en groet (voor tekst zie blz. 4) 
 
Introïtustekst Wie is de voorzegde en te verwachte Messias?  
Zijn naam is: Christus, de Messias, de Gezalfde en Zoon van God 
 
Aanvangslied: LvdK 178: 1 en 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Markus 1: 1-11 (HSV) 
Het begin van het Evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. 
Het is zoals er geschreven staat in de profeten: Zie, Ik zend Mijn bode voor Uw 
aangezicht, die voor U uit Uw weg gereed zal maken, en: De stem van iemand die 
roept in de woestijn: Maak de weg van de Heere gereed, maak Zijn paden recht. 
Johannes kwam in de woestijn en doopte en predikte een doop van bekering tot 
vergeving van zonden. En heel het Judese land en de inwoners van Jeruzalem liepen 
naar hem uit; en zij werden allen door hem gedoopt in de rivier de Jordaan, terwijl zij 
hun zonden beleden. En Johannes was gekleed in kameelhaar en had een leren 
gordel om zijn middel, en hij at sprinkhanen en wilde honing. 
En hij predikte en zei: Na mij komt Hij Die sterker is dan ik, bij Wie ik het niet waard 
ben neer te bukken en de riem van Zijn sandalen los te maken. 
Ik heb u wel gedoopt met water, maar Hij zal u dopen met de Heilige Geest. 
En het gebeurde in die dagen dat Jezus kwam van Nazareth, in Galilea, en door 
Johannes werd gedoopt in de Jordaan. En meteen toen Hij uit het water opkwam, zag 
Hij de hemelen scheuren en de Geest als een duif op Zich neerdalen. En er kwam een 
stem uit de hemelen: U bent Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb! 
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Stilte 
 
Zingen: LvdK 166: 1 en 2 (melodie Psalm 118) 
 
1.Juicht voor de koning van de Joden, 
 buigt voor geen dove wereldmacht, 
 knielt voor de knecht die Gods geboden 
 beluisterd heeft en wel geacht. 
 Drie vreemden zochten Hem van verre, 
 Herodes hebben zij bespot, 
 met goud, met wierook en met mirre 
 aanbaden zij de Zoon van God. 
 

2.Hij daalt ootmoedig in het water, 
 de vogel Geest komt aangesneld, 
 God heeft in Hem zijn welbehagen 
 en alle zaligheid gesteld: 
 tegen de stroom staat Hij ten teken, 
 hier wordt des levensloop gewend, 
 het blinde lot gestuwd tot zegen, 
 wij zijn tot in de dood gekend. 

De Zoon en de Vader 
Johannes 5: 18-23 (HSV) 
Daarom dan probeerden de Joden des te meer Hem te doden, omdat Hij niet alleen 
het gebod van de sabbat brak, maar ook zei dat God Zijn eigen Vader was, en 
daarmee Zichzelf aan God gelijk maakte. Jezus dan antwoordde en zei tegen hen: 
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De Zoon kan niets van Zichzelf doen, als Hij dat niet de 
Vader ziet doen, want al wat Deze doet, dat doet ook de Zoon op dezelfde wijze. 
Want de Vader heeft de Zoon lief en laat Hem alles zien wat Hij doet, en Hij zal Hem 
grotere werken laten zien dan deze, opdat u zich verwondert. Want zoals de Vader de 
doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de Zoon levend wie Hij wil. 
Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft heel het oordeel aan de Zoon 
gegeven, opdat allen de Zoon eren zoals zij de Vader eren.  
Wie de Zoon niet eert, eert de Vader niet, Die Hem gezonden heeft. 
 
Stilte 
 
Zingen GKB 198 “Ik ben de weg, zo zegt de Heer” 

 
2. Ik ben de waarheid, zegt de Heer, 
 Een mens van nieuwe waarde. 
 Wie Jezus ziet op aarde 
 Heeft werkelijke God gezien. 
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3. Ik ben het leven, zegt de Heer, 
 Het doel voor alle mensen 
 is God te leren kennen, 
 een andere weg loopt dood. 
 

4. Ik ben de weg, zo zegt de Heer, 
 de waarheid en het leven. 
 Heer Jezus, wil ons geven 
 die enige weg te gaan. 

Mattheüs 21: 1-11 (HSV)  
En toen zij Jeruzalem naderden en in Bethfagé bij de Olijfberg gekomen waren, zond 
Jezus twee discipelen uit en zei tegen hen: Ga het dorp in dat voor u ligt, en u zult 
meteen een ezelin vinden die vastgebonden is, en een veulen bij haar; maak ze los en 
breng ze bij Mij. En als iemand iets tegen u zegt, moet u zeggen dat de Heere ze nodig 
heeft, en hij zal ze meteen sturen. Dit alles is gebeurd opdat vervuld zou worden wat 
gesproken is door de profeet, toen hij zei: Zeg tegen de dochter van Sion: Zie, uw 
Koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezelin en een veulen dat een jong 
van een jukdragende ezelin is. En de discipelen gingen heen en deden zoals Jezus 
hun bevolen had; zij brachten de ezelin en het veulen, en zij legden hun kleren erop en 
zetten Hem daarop. En het grootste deel van de menigte spreidde hun kleren uit op de 
weg en anderen hakten takken van de bomen en spreidden ze uit op de weg.  
De menigte die vooropliep en die volgde, riep: Hosanna, de Zoon van David! 
Gezegend Hij Die komt in de Naam van de Heere! Hosanna, in de hoogste hemelen!  
Toen Hij Jeruzalem binnenkwam, raakte heel de stad in opschudding en men zei: Wie 
is Dat? De menigte zei: Dat is Jezus, de Profeet uit Nazareth in Galilea. 
 
Stilte 

Hosanna de Koning komt 
Zingen ELB 408: 1, 3 en 5 (ook OW 240) 
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Refrein: 

 
3. Gij geeft ons het leven en overvloed 
 in de Naam van de God van Israël. 
 Gij geeft ons het leven en overvloed 
 in de Naam van de God van Israël. 
 refrein 

 
5. Gij zendt van de Vader de heil’ge Geest 
 in de Naam van de God van Israël. 
 Gij zendt van de Vader de heil’ge Geest 
 in de Naam van de God van Israël. 
 refrein

 
Gebed (afsluitend met gezamenlijk Gebed des Heren) 
 
Uitleidende tekst: 1 Tim. 2: 5 en 6 (NBV)  
Want er is maar één God en maar één bemiddelaar tussen God en de mensen en één 
bemiddelaar, de mens Christus Jezus, die zichzelf gegeven heeft als losgeld voor 
allen, 
  
Slotlied WK 443 (= OW 770) 
 
1. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  
 Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
 Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
 Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
 
5. O Naam aller namen, aan U alle eer. 
 Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
 Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
 Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
 
6.‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
 Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
 Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
 uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
 
Stilte 
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Dinsdag 30 maart 2021 

Zoon des mensen, gekomen om te dienen  
 

We zijn een moment stil 
 
Inleidend orgelspel 
 
Bemoediging en groet (voor tekst zie blz. 4) 
 
Introïtustekst Wie is de voorzegde en te verwachte Messias?  
Zijn naam is: Zoon des mensen, gekomen om te dienen 
 
Aanvangslied: LvdK 178: 1 en 5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Here om uw bloedig zweet, 
 als G ‘alleen de wijnpers treedt, 
 om de kelk vol bitter leed, 
 Kyrie eleison. 
 

 
Geen rust voor de Mensenzoon  

Mattheus 8: 14 -20 (NBV) 
Toen Jezus het huis van Petrus was binnengegaan, zag hij diens schoonmoeder met 
koorts in bed liggen. Hij raakte haar hand aan en de koorts verdween. Ze stond op en 
begon voor hem te zorgen. 
Bij het vallen van de avond brachten ze vele bezetenen bij hem. Met een enkel bevel 
dreef hij de geesten uit, en allen die ziek waren genas hij, opdat in vervulling ging wat 
gezegd is door de profeet Jesaja: ‘Hij was het die onze ziekten wegnam en onze 
kwalen op zich heeft genomen.’ 
Toen Jezus de mensenmassa om zich heen zag, gaf hij bevel naar de overkant te 
varen. Maar een schriftgeleerde kwam op hem af en zei: ‘Meester, ik zal u volgen 
waarheen u ook gaat.’ Jezus zei tegen hem: ‘De vossen hebben holen en de vogels 
hebben nesten, maar de Mensenzoon kan zijn hoofd nergens te ruste leggen. 
 
Stilte 
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Zingen Psalm 146: 4 en 5 (NB) 
 
4. Aan wie hongert geeft Hij spijze, 
 Aan verdrukten recht gericht. 
 Wie geboeid zijn, Hij bevrijdt ze, 
 Blinden geeft Hij het gezicht. 
 Hij geeft den gebukten moed 
 en heeft lief wie zijn wil doet. 

5. Wees en weduw en ontheemde 
 Doet Hij wonen op zijn erf. 
 Hij behoedt de weg der vreemden, 
 Maar leidt bozen in ’t verderf. 
 Eeuwig Koning is de Heer! 
 Sion, zing uw God ter eer! 

 
De derde aankondiging van het lijden 

Markus 10: 32 – 45 (NBV) 
Ze waren onderweg naar Jeruzalem en Jezus liep voor hen uit; de leerlingen waren 
ongerust en ook de mensen die hen volgden waren bang. Hij nam de twaalf weer apart 
en vertelde hun wat hem zou overkomen: ‘We zijn nu op weg naar Jeruzalem, waar de 
Mensenzoon zal worden uitgeleverd aan de hogepriesters en de schriftgeleerden, die 
hem ter dood zullen veroordelen en hem zullen uitleveren aan de heidenen. Ze zullen 
de spot met hem drijven en hem bespuwen en hem geselen en doden, maar na drie 
dagen zal hij opstaan.’ Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, kwamen bij 
hem en zeiden: ‘Meester, we willen dat u voor ons doet wat we u vragen. ’Hij vroeg 
hun: ‘Wat willen jullie dan dat ik voor je doe?’ Ze zeiden: ‘Wanneer u heerst in uw 
glorie, laat één van ons dan rechts van u zitten en de ander links.’ Maar Jezus zei 
tegen hen: ‘Jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die ik moet 
drinken of de doop ondergaan die ik moet ondergaan?’ ‘Ja, dat kunnen wij,’ 
antwoordden ze. Toen zei Jezustegen hen: ‘Jullie zullen de beker drinken die ik zal 
drinken en de doop ondergaan die ik zal ondergaan, maar wie er rechts of links van 
mij zal zitten, kan ik niet bepalen, die plaatsen behoren toe aan hen voor wie ze zijn 
bestemd.’ Toen de andere leerlingen hiervan hoorden, werden ze woedend op 
Jakobus en Johannes. Jezus riep hen bij zich en zei tegen hen: ‘Jullie weten dat de 
volken onderdrukt worden door hun eigen heersers en dat hun leiders hun macht 
misbruiken. Zo mag het bij jullie niet gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de 
anderen moeten dienen, en wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders dienaar moeten 
zijn, want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te 
dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.’ 
 
Stilte 
 
Zingen ELB 88: 1, 2 en 3 (= UAM 99)    (naar Philippenzen 2: 5-11) 
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2. Hij heeft wat Hij bij U bezat, 
 niet boven alles liefgehad, 
 maar zich van majesteit ontdaan: 
 Hij deed het kleed van slaven aan. 

 
3. Hij werd een mens, in need’righeid  
 en levend uit gehoorzaamheid,  
 heeft Hij zich aan U toevertrouwd:  
 tot in de hof, tot aan het hout 
 

Jezus in Gethsémané en gevangen genomen  
Lukas 22: 39 – 53 (NBV) 
Hij vertrok en ging volgens zijn gewoonte naar de Olijfberg. De leerlingen volgden hem. 
Toen hij daar was aangekomen, zei hij tegen hen: ‘Bid dat jullie niet in beproeving 
komen.’ En hij liep bij hen weg, tot ongeveer een steenworp ver, en knielde daarna 
neer om te bidden. Hij bad: ‘Vader, als u het wilt, neem dan deze beker van mij weg. 
Maar laat niet wat ik wil, maar wat u wilt gebeuren.’ Uit de hemel verscheen hem een 
engel om hem kracht te geven. Hij werd overvallen door doodsangst, maar bleef 
bidden; zijn zweet viel in grote druppels als bloed op de grond. Toen hij na zijn gebed 
opstond en terugliep naar de leerlingen, zag hij dat ze van verdriet in slaap waren 
gevallen, en hij zei tegen hen: ‘Waarom slapen jullie? Sta op en bid dat jullie niet in 
beproeving komen. ’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. Maar Jezus zei tegen hem: ‘Judas, lever je de Mensenzoon uit met 
een kus?’ Toen degenen die bij hem stonden zagen wat er ging gebeuren, vroegen ze: 
‘Heer, zullen we er met het zwaard op los slaan?’ En een van hen sloeg in op de 
dienaar van de hogepriester en sloeg hem zijn rechteroor af. Maar Jezus zei: ‘Houd 
daarmee op. Zo is het genoeg!’ Hij raakte het oor aan en genas de man. 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? 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.’ 
 
Stilte 

… de Zoon van God als Mensenzoon  
Zingen ELB 118: 1 en 2 (= OW 268) 
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 2. En in de tuin van de pijn 
 verkoos Hij als een lam te zijn, 
 verscheurd door angst en verdriet 
 maar toch zei Hij: Úw wil geschiedt’. 
 refrein 
 
Gebed (afsluitend met gezamenlijk Gebed des Heren) 
 
Uitleidende tekst: 1 Tim. 2: 5 en 6 (NBV)  
Want er is maar één God en maar één bemiddelaar tussen God en de mensen en één 
bemiddelaar, de mens Christus Jezus, die zichzelf gegeven heeft als losgeld voor 
allen. 
 
Slotlied WK 443 (= OW 770) 
 
1. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  
 Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
 Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
 Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
 
5. O Naam aller namen, aan U alle eer. 
 Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
 Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
 Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
 
6.‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
 Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
 Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
 uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
 
Stilte 
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Woensdag 31 maart 2021 
Bemiddelaar tussen God en mensen 

 
We zijn een moment stil 
 
Inleidend orgelspel 
 
Bemoediging en groet (voor tekst zie blz. 4) 
 
Introïtustekst Wie is de voorzegde en te verwachte Messias?  
Zijn naam is: Bemiddelaar tussen God en mensen 
 
Aanvangslied: LvdK 178: 1, 4 en 5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Om het brood Heer, dat Gij breekt, 
 om de beker die Gij reikt, 
 om de woorden die Gij spreekt 
 Kyrie eleison. 
 

5. Here om uw bloedig zweet, 
 als G ‘alleen de wijnpers treedt, 
 om de kelk vol bitter leed, 
 Kyrie eleison. 

Het eerste verbond en het nieuwe verbond 
Hebreeën 8: 1-8 (NBV) 
De kern van mijn betoog is dat wij een hogepriester hebben die in de hemel 
plaatsgenomen heeft aan de rechterzijde van de troon van Gods majesteit en die de 
dienst vervult in het ware heiligdom, de tent die door de Heer en niet door 
mensenhanden is opgericht. Iedere hogepriester wordt aangesteld om gaven en offers 
op te dragen, en dus heeft ook hij iets nodig dat hij kan opdragen. Op aarde zou Jezus 
geen priester zijn, want daar zijn al priesters die offergaven opdragen zoals de wet dat 
voorschrijft. Zij verrichten hun dienst in wat de afspiegeling en de voorafschaduwing is 
van het hemelse heiligdom, zoals dat aan Mozes geopenbaard werd toen hij begon 
met het oprichten van de tabernakel: ‘Let erop,’ staat er immers, ‘dat je alles 
vervaardigt volgens het ontwerp dat je op de berg getoond is.’ Maar Jezus is dus 
aangesteld voor een eerbiedwaardiger dienst, in die zin dat hij bemiddelaar is van een 
beter verbond, dat zijn wettelijke grondslag heeft gekregen in betere beloften. Zou het 
eerste verbond zonder gebreken zijn geweest, dan zou er geen tweede voor in de 
plaats hebben hoeven komen. 
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Maar God berispt zijn volk met de woorden: ‘De dag zal komen – spreekt de Heer – dat 
ik een nieuw verbond zal sluiten met het volk van Israël en met het volk van Juda. 

 
het offer van Christus 

Hebreeën 9: 11-15 (NBV) 
Christus daarentegen is aangetreden als hogepriester van al het goede dat ons is 
toebedacht: hij is door een indrukwekkender en volmaakter tent – die niet door 
mensenhanden gemaakt is en niet behoort tot onze schepping – voor eens en altijd het 
hemelse heiligdom binnengegaan, en dan niet met bloed van bokken en jonge stieren 
maar met zijn eigen bloed. Zo heeft hij een eeuwige verlossing verworven. Want als 
het lichaam van wie onrein is al wordt gereinigd en geheiligd wanneer het besprenkeld 
wordt met het bloed van bokken en stieren of bestrooid met de as van een jonge koe, 
hoeveel te meer zal dan niet het bloed van Christus, die dankzij de eeuwige Geest 
zichzelf heeft kunnen opdragen als offer zonder smet, ons geweten reinigen van daden 
die tot de dood leiden, en het heiligen voor de dienst aan de levende God? 
Zo is hij dan bemiddelaar van een nieuw verbond; hij is immers gestorven om ons te 
verlossen van de overtredingen tegen het eerste verbond.  
Nu kunnen allen die geroepen zijn het beloofde eeuwige erfdeel ontvangen. 
 
Stilte 
 
Zingen ELB 275: 1 en 4 
1. 'k Heb geloofd en daar om zing ik, 
 daarom zing ik van gena, 
 van ontferming en verlossing 
 door het bloed van Golgotha. 
 Daarom zing ik U, die stervend 
 Alles, alles hebt volbracht 
 Lam Gods, dat de zonde weg neemt, 
 Lam van God voor ons geslacht. 
 

 4. Ja, 'k geloof en daarom zing ik,  
 daarom zing ik, U ter eer,  
 's werelds Heiland, Hogepriester,  
 aller heren Opperheer.  
 Zoon van God en Zoon des mensen,  
 o, kom spoedig in uw kracht  
 op des hemels wolken weder!  
 Kom, Heer Jezus, kom, ik wacht.

 het nieuwe verbond 

Lukas 22: 14 – 23 (NBV) 
Toen het zover was, ging hij samen met de apostelen aanliggen voor de maaltijd.  
Hij zei tegen hen: ‘Ik heb er hevig naar verlangd dit pesachmaal met jullie te eten voor 
de tijd van mijn lijden aanbreekt. Want ik zeg jullie: ik zal geen pesachmaal meer eten 
voordat het zijn vervulling heeft gevonden in het koninkrijk van God.’ Hij nam een 
beker, sprak het dankgebed uit en zei: ‘Neem deze beker en geef hem aan elkaar 
door. Want ik zeg jullie: vanaf nu zal ik niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok 
tot het koninkrijk van God gekomen is.’ En hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, 
brak het brood, deelde het uit en zei: ‘Dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. 
Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.’ 
Zo nam hij na de maaltijd ook de beker, en zei:  
‘Deze beker, die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond dat door mijn 
bloed gesloten wordt. Maar weet wel dat degene die mij zal uitleveren samen met mij 
aan deze tafel aanligt. Want de Mensenzoon moet heengaan zoals het voor hem 
bepaald is, maar wee de mens die hem zal uitleveren.’ 
Ze vroegen zich onder elkaar af wie van hen zoiets zou kunnen doen. 
 
Stilte 
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Zingen: ELB 290: 1, 2 en 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. De beker die de ronde doet, 
 het is de omloop van uw bloed, 
 het spreekt van een geheimenis,  
 uw hartslag die ons leven is. 

 

3. Uw bloed, het raakt de lippen aan, 
 de deurposten van ons bestaan, 
 de dood gaat aan ons hart voorbij, 
 o Lam van God, U loven wij. 
 

Bent U de Zoon van God? 
Mattheüs26: 57 – 68 (NBV)  
Zij die Jezus gevangengenomen hadden, leidden hem voor aan Kajafas, de 
hogepriester bij wie de schriftgeleerden en de oudsten bijeengekomen waren. 
Petrus volgde hem op een afstand tot op de binnenplaats van het paleis van de 
hogepriester; daar ging hij tussen de knechten zitten om te zien hoe het zou aflopen. 
De hogepriesters en het hele Sanhedrin probeerden een valse getuigenverklaring 
tegen Jezus te laten afleggen op grond waarvan ze hem ter dood zouden kunnen 
veroordelen, maar ze vonden er geen, hoewel zich vele valse getuigen meldden. 
 Ten slotte meldden er zich twee die zeiden: ‘Die man heeft gezegd: “Ik kan de tempel 
van God afbreken en in drie dagen weer opbouwen. ’ 
De hogepriester stond op en vroeg hem: ‘Waarom antwoordt u niet? U hoort toch wat 
deze getuigen zeggen?’ Maar Jezus bleef zwijgen.  
De hogepriester zei: ‘Ik bezweer u bij de levende God, zeg ons of u de messias bent, 
de Zoon van God.’  
Jezus antwoordde: ‘U zegt het. Maar ik zeg tegen u allen hier: vanaf nu zult u de 
Mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van de Machtige en hem zien komen op 
de wolken van de hemel.’  
Hierop scheurde de hogepriester zijn kleren en hij riep uit: ‘Hij heeft God gelasterd! 
Waarvoor hebben we nog getuigen nodig? Nu hebt u met eigen oren gehoord hoe hij 
God lastert. Wat denkt u?’ Ze antwoordden: ‘Hij is schuldig en verdient de doodstraf!’ 
Daarop spuwden ze hem in het gezicht en sloegen hem.  
Anderen stompten hem en zeiden: ‘Profeteer dan maar eens voor ons, messias, wie is 
het die je geslagen heeft?’ 
 
Stilte 
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Zingen Psalm 69: 2 en 4 (OB) 
2. Men telt veeleer de haren van mijn hoofd, 
 dan hen, die mij doch zonder oorzaak haten. 
 Men zoekt mijn dood, geen onschuld kan mij baten, 
 hen zie ik sterk, maar mij van kracht beroofd. 
 Men eist van mij, daar ik m’ onschuldig ken, 
 ‘t geroofde weer, ‘k moet voor voldoening zorgen. 
 Gij weet, o God, hoever ik strafbaar ben, 
 U is mijn schuld, mijn dwaasheid niet verborgen. 
 
4. Mjjn broed’ren ben ik vreemd, door elk onteerd, 
 en onbekend de zonen mijner moeder. 
 ‘k Vind onder hen noch schutsheer noch behoeder, 
 want d’ íjver van uw huis heeft mij verteerd. 
 Ik draag de schimp, die smaad en overlast 
 dergenen die, alziende God, U smaden.  
 Ik heb geweend, mijn ziel heeft steeds gevast, 
 maar ‘k wordt te meer met smaadheid overladen. 
 
Gebed (afsluitend met gezamenlijk Gebed des Heren) 
 
Uitleidende tekst: 1 Tim. 2: 5 en 6 (NBV)  
Want er is maar één God en maar één bemiddelaar tussen God en de mensen en één 
bemiddelaar, de mens Christus Jezus, die zichzelf gegeven heeft als losgeld voor 
allen, 
 
Slotlied WK 443 (= OW 770) 
 
1. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  
 Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
 Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
 Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
 
5. O Naam aller namen, aan U alle eer. 
 Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
 Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
 Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
 
6.‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
 Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
 Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
 uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
 
Stilte 
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Donderdag 1 april 2021 
Knecht des Heren  

 
We zijn een moment stil 
 
Inleidend orgelspel 
 
Bemoediging en groet (voor tekst zie blz. 4) 
 
Introïtustekst Wie is de voorzegde en te verwachte Messias?  
Zijn naam is: Knecht des Heren 
 
Aanvangslied: LvdK 178: 1, 7, 8 en 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Om het woord van god’lijk recht 
 dat Gij tot uw rechters zegt, 
 -zelf hebt G’ Uw geding beslecht,- 
 Kyrie eleison. 
 

8. Om de doornen van uw kroon, 
 om de geesling en de hoon, 
 roepen wij, o Mensenzoon, 
 Kyrie eleison. 

9. Om uw kruis Heer, bidden wij, 
 om de speerstoot in in uw zij, 
 ga aan onze schuld voorbij, 
 Kyrie eleison. 

4de profetie over de Knecht des Heren 
Jesaja 52: 13 – 53: 14 (HSV) 
Zie, Mijn Knecht zal verstandig handelen, Hij zal verhoogd worden en verheven, ja, 
zeer hoog verheven worden. Zoals velen zich over U ontzet hebben 
– zo geschonden was Zijn gezicht, meer dan van iemand anders, en Zijn gestalte, 
meer dan van andere mensenkinderen.-. 
zó zal Hij vele heidenvolken besprenkelen, koningen zullen vanwege Hem sprakeloos 
staan. Want zij aan wie het niet verteld was, zullen het zien, en zij die het niet gehoord 
hebben, zullen het begrijpen.  
Wie heeft onze prediking geloofd, en aan wie is de arm van de HEERE geopenbaard? 
Want Hij is als een loot opgeschoten voor Zijn aangezicht, als een wortel uit dorre 
aarde. Gestalte of glorie had Hij niet; 
als wij Hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij Hem begeerd zouden hebben. 
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Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, bekend 
met ziekte, en als iemand voor wie men het gezicht verbergt; 
Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht.  
Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, onze smarten heeft Hij gedragen. 
Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt.  
Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. 
De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem,  
en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden allen als 
schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft de 
ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen. Toen betaling geëist werd, 
werd Híj verdrukt, maar Hij deed Zijn mond niet open. Als een lam werd Hij ter 
slachting geleid; als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed Hij Zijn 
mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen, en wie zal Zijn 
leeftijd uitspreken? Want Hij is afgesneden uit het land van de levenden. 
Om de overtreding van mijn volk is de plaag op Hem geweest.  
Men heeft Zijn graf bij de goddelozen gesteld, en Hij is bij de rijke in Zijn dood geweest, 
omdat Hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in Zijn mond geweest is. 
Maar het behaagde de HEERE Hem te verbrijzelen, Hij heeft Hem ziek gemaakt. 
Als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben zal Hij nageslacht zien, Hij zal 
de dagen verlengen; het welbehagen van de HEERE zal door Zijn hand voorspoedig 
zijn. Om de moeitevolle inspanning van Zijn ziel zal Hij het zien, Hij zal verzadigd 
worden. Door de kennis van Hem zal de Rechtvaardige, Mijn Knecht velen 
rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen. 
Daarom zal Ik Hem veel toedelen, en machtigen zal Hij verdelen als buit, 
omdat Hij Zijn ziel heeft uitgestort in de dood, onder de overtreders is geteld, 
omdat Hij de zonden van velen gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft. 
 
Stilte 
 
Zingen Psalm 22: 1 en 3 (NB) 
 

1. Mijn God, mijn God, waarom verlaat gij mij 
 en blijft zover terwijl ik tot U schrei, 
 en redt mij niet, maar gaat aan mij voorbij? 
 Hoe blijft Gij zwijgen? 
 Mijn God, ik doe tot U mijn kreten stijgen 
 bij dag, bij nacht. Tot U slechts kan ik vluchten, 
 maar krijg geen rust, geen antwoord op mijn zuchten 
 in klacht op klacht. 
 
3. Maar ik, Mijn God, lig machteloos terneer. 
 Ik word vertrapt, ik heb geen leven meer. 
 Meesmuilend gaan ze tegen mij tekeer, 
 al die mij smaden. 
 Zij raden mij, terwijl zij mij verraden: 
 “Zoek het bij God, geef Hem uw leed te dragen, 
 Hij zal u redden naar Zijn welbehagen”,  
 zo klinkt hun spot. 
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Moest de Christus niet lijden?  

Lukas 24: 24 – 27 (HSV) 
En sommigen van hen die bij ons waren, gingen naar het graf en troffen het ook zo aan 
als de vrouwen gezegd hadden, maar Hem zagen zij niet. 
En Hij zei tegen hen: O onverstandigen en tragen van hart! Dat u niet gelooft al wat de 
profeten gesproken hebben!  
Moest de Christus dit niet lijden en zo in Zijn heerlijkheid ingaan? 
En Hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de Schriften over 
Hem geschreven was. 
 
Stilte 
 
Zingen ELB 88: 1, 4 en 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.Daarom heeft God zijn knecht die leed  
 met alle macht en eer bekleed:  
 zijn hoge Naam, die Here luidt,  
 gaat boven alle namen uit. 
 
6. Als alle vlees de Vader roemt 
 Leer ons de weg, die Christus ging 
 en Jezus Christus Here noemt 
 de weg van zelfverloochening.
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Mattheüs 27: 33 – 56 (HSV) 
En gekomen bij de plaats die Golgotha genoemd wordt, wat Schedelplaats betekent, 
gaven zij Hem wijn vermengd met gal te drinken; maar toen Hij die geproefd had, wilde 
Hij niet drinken.  
 
Nadat zij Hem gekruisigd hadden, verdeelden zij Zijn kleren door het lot te werpen, 
opdat vervuld zou worden wat gezegd is door de profeet: Ze hebben Mijn kleren onder 
elkaar verdeeld en om Mijn kleding hebben ze het lot geworpen. 
En zij gingen zitten om Hem daar te bewaken.  
En zij brachten boven Zijn hoofd een opschrift aan met de beschuldiging tegen Hem: 
DIT IS JEZUS, DE KONING VAN DE JODEN.  
 
Toen werden met Hem twee misdadigers gekruisigd, een aan Zijn rechter-, en een aan 
Zijn linkerzijde. En de voorbijgangers lasterden Hem, schudden hun hoofd, en zeiden: 
U Die de tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt, verlos Uzelf.  
Als U de Zoon van God bent, kom dan van het kruis af!  
En evenzo spotten ook de overpriesters, samen met de schriftgeleerden en de oudsten 
en de Farizeeën, en zij zeiden: Anderen heeft Hij verlost, Zichzelf kan Hij niet 
verlossen. Als Hij de Koning van Israël is, laat Hij nu van het kruis afkomen en wij 
zullen Hem geloven. 
 
Hij heeft op God vertrouwd; laat Die Hem nu verlossen als Hij Hem welgezind is, want 
Hij heeft gezegd: Ik ben Gods Zoon. Hetzelfde verweten Hem ook de misdadigers die 
met Hem gekruisigd waren.  
 
En vanaf het zesde uur kwam er duisternis over heel de aarde, tot het negende uur 
toe. Ongeveer op het negende uur riep Jezus met een luide stem: Eli, Eli, lama 
sabachtani? Dat betekent: Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten? 
Sommigen van hen die daar stonden, zeiden, toen zij dit hoorden: Hij roept Elia.  
En meteen snelde een van hen toe, nam een spons, doordrenkte die met zure wijn, 
stak hem op een rietstok en gaf Hem te drinken. Maar de anderen zeiden: Houd op, 
laten wij zien of Elia komt om Hem te verlossen. 
Jezus riep nogmaals met luide stem en gaf de geest. 
En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden; de 
aarde beefde en de rotsen scheurden; ook werden de graven geopend en veel 
lichamen van heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt; en na Zijn opwekking 
gingen zij uit de graven, kwamen in de heilige stad en zijn aan velen verschenen. 
En toen de hoofdman over honderd en zij die met hem Jezus bewaakten, de 
aardbeving zagen en de dingen die gebeurden, werden zij erg bevreesd en zeiden: 
Werkelijk, Dit was Gods Zoon!  
 
En er waren daar veel vrouwen, die uit de verte toekeken; zij waren Jezus gevolgd van 
Galilea om Hem te dienen. Onder hen waren Maria Magdalena en Maria, de moeder 
van Jakobus en Joses, en de moeder van de zonen van Zebedeüs. 
 
Stilte 
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Zingen OW 614  
 
Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem 
Met een kruis op zijn rug 
en een doornenkroon 
Hoor de menigte schreeuwt en roept: 
‘Kruisig 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’. 
 
Refrein: 
Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer, 
dat U het kruis voor mij droeg. 
U bewijst uw genade aan mij telkens weer. 
Uw genade is mij genoeg. 
 
 
Gebed (afsluitend met gezamenlijk Gebed des Heren) 
 
 
Uitleidende tekst: 1 Tim. 2: 5 en 6 (NBV)  
Want er is maar één God en maar één bemiddelaar tussen God en de mensen en één 
bemiddelaar, de mens Christus Jezus, die zichzelf gegeven heeft als losgeld voor 
allen, 
 
  
Slotlied WK 443 (= OW 770) 
 
1. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  
 Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
 Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
 Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
 
5. O Naam aller namen, aan U alle eer. 
 Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
 Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
 Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
 
6.‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
 Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
 Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
 uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
 
Stilte 
 


