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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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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     - 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Medewerkenden: 
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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 


