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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



4 

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    - 
 
 
 
 

 

 

 

 

Medewerkenden: 

 

Orgel:  

Ieta Verhoeff 

 

Koor: 

Sopraan:  Alida Blokland  

Alt:   Aja Houtman 

Tenor:   Dirk van Wingerden  

Bas:   Johan van der Giessen  

 

Gesproken woord:  

Leen Klop, Ger Koekkoek, Kees Pille 

 

Bloemstuk gemaakt door:  

Marcel Hofman 


