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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. 
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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. 
 
 

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

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.  
Maar op Paasmorgen, de dag van de opstanding uit de dood, 

straalt voor ons opnieuw zijn licht. 
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Maandag   29 maart 2021 
 

In stilte komen we binnen 
 

Petrus – gewaarschuwd 
 

Aanvangstekst: Marcus 14:29 
En Petrus zei tegen Hem: Ook al zullen allen aanstoot aan 
U nemen, ik echter niet. 
 
Koor: Bach - Johannes-Passion Koraal nr. 3 
 

O große Lieb, o Lieb ohn alle Maße,  
die dich gebracht auf diese Marterstraße!  
Ich lebte mit der Welt in Lust und Freuden,  
und du mußt leiden. 
 
O grote liefde, liefde zonder grenzen, 
die u op deze martelweg heeft gebracht! 
Ik leefde met de wereld in lust en vreugde 
en U moet lijden. 

 
Welkom  
 
Zingen: Psalm 73: 10,11  
 

10 Wie heb ik in de hemel, Heer, 
behalve U, mijn troost en eer? 
Wat kan op aarde mij bekoren? 
Alleen bij U wil ik behoren. 
Al zou mijn vlees en hart vergaan, 
toch zal ik, God, voor U bestaan, 
wie ik mijn leven toevertrouw, 
Gij zijt de rots waarop ik bouw. 
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11 Want allen die U verre staan, 
zij zullen eens te gronde gaan. 
Gij stort hen neer in de ellende, 
die zich in ontrouw van U wenden. 
Maar 't is mijn ziel en zaligheid 
te zijn bij God, die zelf mij leidt. 
'k Vertrouw op Hem geheel en al, 
de Heer, wiens werk ik roemen zal. 

 
Gebed 
 
Evangelielezing:  Marcus 14:17-31 
17 En toen het avond geworden was, kwam Hij met de 
twaalf. 
18 En toen zij aanlagen en aten, zei Jezus: Voorwaar, Ik 
zeg u dat een van u, die met Mij eet, Mij verraden zal. 
19 En zij begonnen bedroefd te worden en de een na de 
ander tegen Hem te zeggen: Ik ben het toch niet? En weer 
een ander: Ik ben het toch niet? 
20 Maar Hij antwoordde hun: Het is een van de twaalf, die 
met Mij in de schotel indoopt. 
21 De Zoon des mensen gaat wel heen, zoals over Hem 
geschreven staat, maar wee de mens door wie de Zoon 
des mensen verraden wordt! Het zou goed voor die mens 
zijn, als hij niet geboren was. 
De instelling van het Heilig Avondmaal 
22 En terwijl zij aten, nam Jezus brood en toen Hij het 
gezegend had, brak Hij het en gaf het hun en zei: Neem, 
eet, dit is Mijn lichaam. 
23 En Hij nam de drinkbeker en nadat Hij gedankt had, gaf 
Hij hun die en zij dronken er allen uit. 
24 En Hij zei tegen hen: Dit is Mijn bloed, het bloed van 
het nieuwe testament, dat voor velen vergoten wordt. 
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25 Voorwaar, Ik zeg u dat Ik niet meer zal drinken van de 
vrucht van de wijnstok tot op de dag wanneer Ik die nieuw 
zal drinken in het Koninkrijk van God. 
26 En toen zij de lofzang gezongen hadden, vertrokken zij 
naar de Olijfberg. 
27 En Jezus zei tegen hen: U zult in deze nacht allen 
aanstoot aan Mij nemen, want er is geschreven: Ik zal de 
Herder slaan en de schapen zullen uiteengedreven 
worden. 
28 Maar nadat Ik opgewekt zal zijn, zal Ik u voorgaan naar 
Galilea. 
29 En Petrus zei tegen Hem: Ook al zullen allen aanstoot 
aan U nemen, ik echter niet. 
30 En Jezus zei tegen hem: Voorwaar, Ik zeg u dat u 
vandaag, in deze nacht, voordat de haan twee keer 
gekraaid zal hebben, Mij driemaal zult verloochenen. 
31 Maar hij zei nog krachtiger: Al moest ik met U sterven, 
ik zal U beslist niet verloochenen! En evenzo spraken zij 
ook allen. 
 

Korte overdenking 
 
Zingen: Lied 562  
 

1 Ik wil mij gaan vertroosten  
in ’t lijden van mijn Heer, 
die zelf, bedroefd ten dode,  
terneer boog keer op keer 
en zocht in zijn ellende  
naar troost om voort te gaan, 
tot Hem wil ik mij wenden - 
o Jesu, zie mij aan. 
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2 Hoe sloeg ik ooit Uw woorden  
weerspannig in de wind, 
wilde niet zien of horen,  
hoezeer ik werd bemind, 
mijn leven liep verloren,  
Uw stem bracht mij tot staan,  
U bidt voor wie U hoonden - 
o Jesu, zie mij aan. 
 
3 Mijn Heer die om mijn zonden 
in doem en duisternis, 
ontluisterd en geschonden  
aan ‘t kruis gehangen is, 
al ben ik U onwaardig,  
mijn toevlucht is Uw naam, 
mijn redder, mijn genade – 
o Jesu, zie mij aan. 

 
Gedicht: Petrus   -   Nel Benschop 
 
Je vissersboot lag aan de waterkant;  
toen zag je Jezus, wenkend met Zijn hand,  
je kon geen weerstand bieden aan Zijn stem  
die enkel zei: ‘Volg mij.’ Jij volgde Hem,  
je zou voortaan Zijn trouwe leerling zijn,   
jij, Petrus, soms zo groot, maar soms zo klein.  
  
De mensen kwamen en Hij sprak met hen.   
Toen vroeg Hij jou: ‘Wie zeg je, dat Ik ben?’  
En vol van eerbied boog je voor Hem neer:   
‘U bent de Christus, Zoon van God, de Heer!’  
Je was bereid te doen wat Hij gebood,   
toen Petrus, soms zo klein, toen was je gróót.  
  
En na drie jaar van zwerven door het land  
toen had je met de Heer zo’n sterke band  
dat je erbij mocht zijn, dat wond’re uur   
toen Jezus op de berg, gehuld in vuur  
en licht, sprak van Zijn lijden en Zijn dood;  
wat was je klein daar, Petrus – Hij was gróót!  
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Maar toen je zwoer: ‘Ik laat U nooit alleen!’   
en Hij je vroeg te waken, ging ’t geween  
van je geliefde Vriend aan jou voorbij.  
Nog eenmaal stond je aan Zijn rechterzij  
en sloeg onstuimig met je zwaard in ’t rond.   
Ach, Petrus, gróót was toen alleen je mond!  
  
En, Petrus, weet je nog, daar bij dat vuur?  
Wat wàs je bang – je kocht je vrijheid duur …  
Maar op de morgen van de derde dag   
was jij een van de eersten die Hem zag.  
En voor Hij heenging zei je Hem, hoe groot  
je liefde was. Toen, Petrus, wèrd je groot! 

 
Stil gebed 
 
Zingen: Lied 200: 1, 2, 4  
 

1 Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt. 
De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt. 
Andere helpers, Heer, ontvallen mij. 
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij. 
 
2 Wees bij mij, nu de dag ten einde spoedt. 
Alles verdoft wat glans bezat en gloed. 
Alles vervalt in 't wisselend getij, 
maar Gij die eeuwig zijt, blijf mij nabij. 
 
4 Ik vrees geen kwaad, want bij mij is de Heer. 
Tranen en leed zijn nu niet bitter meer. 
Waar is uw prikkel, dood, wat dreigt ge mij? 
Ik triomfeer, mij is de Heer nabij. 

 
Doven van de eerste kaars 

 
-    We verlaten in stilte de kerk     - 
 

Wilt u deze liturgie na de viering achterlaten in 
de kerk 
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Dinsdag 30 maart 2021                                                            
 

In stilte komen we binnen 
 

Petrus – in slaap  
 
Aanvangstekst: Marcus 14:37  
En Hij kwam en trof hen slapend aan en Hij zei tegen 
Petrus: Simon, slaapt u? Was u niet in staat één uur te 
waken? 
 
Koor: Bach - Johannes-Passion Koraal nr 14  
 

Petrus, der nicht denkt zurück,  
seinen Gott verneinet,  
der doch auf ein' ernsten Blick  
bitterlichen weinet.  
Jesu, blicke mich auch an,  
wenn ich nicht will büßen;  
wenn ich Böses hab getan,  
rühre mein Gewissen! 
 
(Petrus, die zonder na te denken 
zijn God verloochent, 
en na een ernstige blik 
heftig weent. 
Jezus, zie ook mij zo aan 
als ik niet wil boeten, 
als ik kwaad heb gedaan, 
raak dan mijn geweten aan.) 

 
Welkom 
 
Zingen: Psalm  121: 2, 3  

2 Uw wank’le voeten zet Hij vast,  
als gij geen uitkomst ziet:  
Uw wachter sluimert niet 
Zijn oog wordt door geen slaap verrast, 
Hij wil, als steeds voor dezen,  
Israëls wachter wezen. 
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3 De Heer brengt al uw heil tot stand, 
des daags en in de nacht  
houdt Hij voor u de wacht, 
Uw schaduw aan uw rechterhand: 
De zon zal u niet schaden,  
de maan doet niets ten kwade. 

 
Gebed 
 
Evangelielezing:  Marcus 14:32-42 
32 En zij kwamen op een plaats waarvan de naam 
Gethsémané was, en Hij zei tegen Zijn discipelen: Ga hier 
zitten totdat Ik gebeden zal hebben. 
33 En Hij nam Petrus, Jakobus en Johannes met Zich 
mee en begon ontdaan en zeer angstig te worden; 
34 en Hij zei tegen hen: Mijn ziel is zeer bedroefd, tot de 
dood toe; blijf hier en waak. 
35 En toen Hij iets verder gegaan was, wierp Hij Zich ter 
aarde en bad dat, als het mogelijk was, dat uur aan Hem 
voorbij zou gaan. 
36 En Hij zei: Abba, Vader, alle dingen zijn mogelijk voor 
U; neem deze drinkbeker van Mij weg, maar niet wat Ik 
wil, maar wat U wilt. 
37 En Hij kwam en trof hen slapend aan en Hij zei tegen 
Petrus: Simon, slaapt u? Was u niet in staat één uur te 
waken? 
38 Waak allen en bid, opdat u niet in verzoeking komt; de 
geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. 
39 En toen Hij weer weggegaan was, bad Hij en sprak 
dezelfde woorden. 
40 En toen Hij terugkwam, trof Hij hen opnieuw slapend 
aan, want hun ogen waren zwaar geworden; en zij wisten 
niet wat zij Hem moesten antwoorden. 
41 En Hij kwam voor de derde keer en zei tegen hen: 
Slaap nu maar verder en rust; het is genoeg, het uur is 
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gekomen; zie, de Zoon des mensen wordt overgeleverd in 
de handen van de zondaars. 
42 Sta op, laten wij gaan; zie, hij die Mij verraadt, is 
dichtbij. 
 
Korte overdenking 
 
Muzikaal moment orgel: Ach Herr, mich armen Sünder  
(Johann Kuhnau 1660-1722) 
 
Koor: Bij God ben ik geborgen 
 

Bij God ben ik geborgen 
met heel mijn ziel, 
Hij is mijn licht, mijn heil, 
Ja, alleen God geeft vrede aan mijn ziel, 
zij vindt rust in Hem.  

     
Stil gebed en gezamenlijk bidden van Onze Vader 
 
Koor: Onze Vader (Rimsky-Korsakow) 
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Doven van de tweede kaars 
 
 
 
  -    We verlaten in stilte de kerk    - 
 
 
 

Wilt u deze liturgie na de viering achterlaten in 
de kerk 
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Woensdag  31 maart 2021                                               

 

In stilte komen we binnen 
       

 
Petrus – in het nauw  

 
Aanvangstekst: Marcus 14:54  
En Petrus volgde Hem op een afstand, tot binnen het 
paleis van de hogepriester, en hij zat er samen met de 
dienaars en warmde zich bij het vuur. 
 
Koor: Bach - Matthäus-Passion Koraal nr 63 
 

 
(O hoofd vol bloed en wonden, 

hoe pijnlijk alle hoon; 
bespottelijk omwonden 

met deze doornenkroon. 
U, Jezus, die gesierd werd 
met hoogste eer en pracht, 

hoe laag en mensonterend –  
ik groet u stil en zacht.) 

 

 
O Haupt voll Blut und Wunden,  
voll Schmerz und voller Hohn!  
O Haupt, zu Spott gebunden  
mit einer Dornenkron!  
O Haupt, sonst schön gezieret  
mit höchster Ehr und Zier;  
jetzt aber hoch schimpfieret:  
gegrüßet seist du mir! 
  

(Uw waardige verschijning, 
geliefd als morgenlicht, 

wekt nu ons medelijden, 
die spuug in uw gezicht. 

Welk licht heeft ons bedrogen, 
dat wij u zo zien staan? 

De lichten van uw ogen, 
wie heeft ze uitgedaan?) 

Du edles Angesichte,  
dafür sonst schrickt und scheut  
das große Weltgewichte,  
wie bist du so bespeit,  
wie bist du so erbleichet,  
wer hat dein Augenlicht,  
dem sonst kein Licht nicht 
gleichet,  
so schändlich zugericht'? 
  

(Nederlandse bewerking: Ria Borkent) 
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Welkom  
 
Zingen: Psalm 31: 9, 11  

9 Mijn weêrpartijders, zeer te duchten, 
verwekken mij elks haat 
en mijner buren smaad; 
'k ben tot een schrik, mijn vrienden vluchten; 
daar z', om mijn blaam en lijden, 
mij op de straten mijden.  
 
11 Terwijl zij samen zich verbinden 
besluiten zij mijn dood. 
Maar, HEER, 'k vertrouw in nood 
op U; dit doet mij sterkte vinden; 
'k mag, met gelovig roemen, 
U mijn Verbondsgod noemen. 

 
Gebed 
 
Evangelielezing: Marcus 14:53-54 en 66-72 
53 En ze leidden Jezus weg naar de hogepriester; en bij 
hem kwamen al de overpriesters, de oudsten en de 
schriftgeleerden bijeen. 
54 En Petrus volgde Hem op een afstand, tot binnen het 
paleis van de hogepriester, en hij zat er samen met de 
dienaars en warmde zich bij het vuur. 
66 En toen Petrus beneden op de binnenplaats was, 
kwam een van de dienstmeisjes van de hogepriester; 
67 en toen zij Petrus zich zag warmen, keek zij hem aan 
en zei: Ook u was bij Jezus de Nazarener. 
68 Maar hij ontkende het en zei: Ik ken Hem niet, en ik 
weet niet wat u zegt. En hij ging naar buiten, naar het 
voorportaal, en de haan kraaide. 
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69 En toen het dienstmeisje hem opnieuw zag, begon zij 
te zeggen tegen hen die daarbij stonden: Hij is een van 
hen. 
70 Maar hij ontkende het opnieuw. En kort daarna zeiden 
zij die daarbij stonden, opnieuw tegen Petrus: Werkelijk, u 
bent een van hen, want u bent ook een Galileeër en uw 
spraak vertoont overeenkomst. 
71 En hij begon zichzelf te vervloeken en te zweren: Ik ken 
deze Mens niet over Wie u spreekt. 
72 En de haan kraaide voor de tweede keer; en Petrus 
herinnerde zich het woord dat Jezus tegen hem gezegd 
had: Voordat de haan twee keer gekraaid zal hebben, zult 
u Mij driemaal verloochenen. En toen dat tot hem 
doordrong, begon hij te huilen. 
 
Korte overdenking 
 
Zingen: Lied 177: 1,5,7  

1 Leer mij, o Heer, Uw lijden recht betrachten, 
in deze zee verzinken mijn gedachten: 
o Liefde, die, om zondaars te bevrijden, 
zo zwaar woudt lijden! 
 
5 Mijn Heiland, laat Uw Geest mij telkens leren, 
hoe 'k in geloof Uw kruisdood moet vereren, 
om in mijn hart de liefdevlam t' ontsteken 
en aan te kweken. 
 
7 Laat mij, o Heer, Uw wond're wijsheid prijzen,  
dwaasheid en ergernis voor wereldwijzen,  
laat mij Uw kruis dat sterken zwakheid noemen  
als sterkte roemen.  
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Moment van stilte en inkeer 

 
Tekening Rien Poortvliet 

 
Zingen: Lied 117  
 

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.  
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Stil gebed/Luthers avondgebed 
 
Koor: Siehe das ist Gottes Lamm (Praetorius 1571-1621)  
 
Ziet dan! Dit is het lam van God,  
dat de zonde van de wereld wegneemt. 
 
Doven van de derde kaars 
 

-    We verlaten in stilte de kerk     - 
 
 

Het liturgieboekje mag u mee naar huis nemen 
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