Welkom

begrijpt vast wat ik bedoel, al zeg ik het kort. Ik ben
dankbaar dat ik dit heb mogen inzien en ik weet dat
ik tot dit inzicht alleen kon komen langs de weg die
ik in feite gegaan ben. Daarom denk ik dankbaar
aan het verleden en aan het heden. (brief aan
Eberhard Bethge, 21 juli 1944)

Aansteken van de kaars

Moment van stilte en reflectie

Liturg: God, houd ons in leven, wees onze toevlucht
Allen: Ons hart verlangt naar U
L: God, alleen bij U vinden wij rust voor onze ziel
A: Onze redding komt van U
L: Bij U, Heer, zoeken wij een schuilplaats
A: Laat ons veilig wonen bij U

Muziek

Vesper in de Stille Week
maandag 6 april | Jacobikerk Utrecht
Thema: ‘Geloven midden in dit aardse leven’

Gebeden afgesloten met het Onze Vader
Zegenbede

Psalmgebed – Psalm 36: 6-10

L: De vrede van God
die alle verstand te boven gaat
zal onze harten en gedachten behoeden
in Christus Jezus.

Muziek

A: Amen

Stilte

Bijbellezing – Mattheus 26: 36-39

Vervolgens ging Jezus met zijn leerlingen naar een
plek die Getsemane genoemd werd. Hij zei: ‘Blijven
jullie hier zitten, ik ga daar bidden.’ 37Hij nam Petrus
en de twee zonen van Zebedeüs met zich mee. Toen
hij zich bedroefd en angstig voelde worden, 38zei hij
tegen hen: ‘Ik voel me dodelijk bedroefd; blijf hier
met mij waken.’ 39Hij liep nog een stukje verder,
knielde toen en bad diep voorovergebogen: ‘Vader,
als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij
voorbijgaan! Maar laat het niet gebeuren zoals ik
het wil, maar zoals u het wilt.’
36

Tekstfragment – Dietrich Bonhoeffer

Later heb ik ervaren en ik ervaar het tot op dit
moment, dat je pas leert geloven als je midden in de
aardsheid van dit leven staat; als je er volledig van
afziet iets te maken van jezelf - een heilige, een
bekeerd zondaar, een rechtvaardige of een
onrechtvaardige, een zieke of een gezonde… Je leert
pas geloven als je aards leeft, dus met alle taken en
problemen, successen en mislukkingen, met alle
ervaringen en twijfels - want dan geef je je helemaal
over aan God, dan neem je niet meer je eigen lijden
maar Gods lijden in de wereld serieus, dan waak je
met Christus in Getsemane. Dat is, meen ik, geloof.
Dat is bekering. Zo word je een mens, een christen.
Hoe zou je bij successen overmoedig of bij
mislukkingen wanhopig kunnen worden als je in je
aardse leven meelijdt met het lijden van God? Je

Stilte

praten, of te verklaren. Hij moet ‘werelds’ leven.
Juist zó deelt hij in Gods lijden. Hij mág ‘werelds’
leven, met andere woorden: hij is bevrijd van de
verkeerde religieuze bindingen en remmingen.
Christen zijn betekent niet op een bepaalde manier
religieus zijn, op grond van één of andere
methodiek iets van jezelf maken (een zondaar, een
boeteling of een heilige), nee, het betekent mens
zijn. Christus schept in ons de mens, niet een
bepaald menstype. Je wordt geen christen door
religieus te handelen, maar door, levend in de
wereld, te delen in Gods lijden. Bekering betekent:
niet in de eerste plaats denken aan je eigen noden,
problemen zonden en angsten, maar je door Jezus
Christus laten meenemen op weg naar het
messiaanse gebeuren. Opdat Jesaja 53 vervuld
worde! (brief aan Eberhard Bethge, 18 juli 1944)

Psalmgebed – Psalm 71: 1-16

Moment van stilte en reflectie

Muziek

Muziek

Bijbellezing – Mattheus 26: 40-46

Gebeden afgesloten met het Onze Vader

Vesper in de Stille Week
dinsdag 7 april | Jacobikerk Utrecht
Thema: ‘Delen in Gods lijden’
Welkom
Aansteken van de kaars
Liturg: God, houd ons in leven, wees onze toevlucht
Allen: Ons hart verlangt naar U
L: God, alleen bij U vinden wij rust voor onze ziel
A: Onze redding komt van U
L: Bij U, Heer, zoeken wij een schuilplaats
A: Laat ons veilig wonen bij U

Hij liep terug naar de leerlingen en zag dat ze
lagen te slapen. Hij zei tegen Petrus: ‘Konden jullie
niet eens één uur met mij waken? 41Blijf wakker en
bid dat jullie niet in beproeving komen; de geest is
wel gewillig, maar het lichaam is zwak.’ 42Voor de
tweede maal liep hij van hen weg en bad: ‘Vader, als
het niet mogelijk is dat deze beker aan mij
voorbijgaat zonder dat ik eruit drink, laat het dan
gebeuren zoals u het wilt.’ 43Toen hij terugkwam,
zag hij dat ze weer sliepen, want ze waren door
vermoeidheid overmand. 44Hij liet hen achter, liep
opnieuw wat verder en bad voor de derde maal, met
dezelfde woorden als daarvoor. 45Daarna voegde hij
zich weer bij de leerlingen en zei: ‘Liggen jullie daar
nog steeds te slapen en te rusten? En dat terwijl het
ogenblik nabij is waarop de Mensenzoon wordt
uitgeleverd aan zondaars. 46Sta op, laten we gaan;
kijk, hij die mij uitlevert, is al vlakbij.’
40

Tekstfragment – Dietrich Bonhoeffer

Een christen staat naast God in al zijn lijden. Dat
onderscheidt de christen van de heiden. Ging het
dan uw krachten te boven één uur met mij te
waken? vraagt Jezus in Getsemane. Dat is de
omkering van alles at de religieuze mens van God
verwacht. De mens wordt opgeroepen Gods lijden
aan de goddeloze wereld mee te lijden. Hij moet dus
werkelijk in de goddeloze wereld leven en niet
proberen haar goddeloosheid religieus weg te

Zegenbede
L: De vrede van God
die alle verstand te boven gaat
zal onze harten en gedachten behoeden
in Christus Jezus.
A: Amen

Vesper in de Stille Week
woensdag 8 april | Jacobikerk Utrecht

Daarop lieten alle leerlingen hem in de steek en
vluchtten weg.

Thema: ‘Bidden en het goede doen’

Tekstfragment – Dietrich Bonhoeffer

Welkom
Aansteken van de kaars
Liturg: God, houd ons in leven, wees onze toevlucht
Allen: Ons hart verlangt naar U
L: God, alleen bij U vinden wij rust voor onze ziel
A: Onze redding komt van U
L: Bij U, Heer, zoeken wij een schuilplaats
A: Laat ons veilig wonen bij U
Stilte
Psalmgebed – Psalm 70
Muziek
Bijbellezing – Mattheus 26: 47-56

Nog voor hij uitgesproken was, kwam Judas eraan,
een van de twaalf, in gezelschap van een grote, met
zwaarden en knuppels bewapende bende, die door
de hogepriesters en de oudsten van het volk was
gestuurd. 48Met hen had zijn verrader een teken
afgesproken. ‘Degene die ik kus,’ had hij gezegd,
‘die is het, die moet je gevangennemen.’ 49Hij liep
recht op Jezus af, zei: ‘Gegroet, rabbi!’ en kuste
hem. 50Jezus zei tegen hem: ‘Vriend, ben je daarvoor
gekomen?’ Daarop kwam de bende naderbij, ze
grepen Jezus vast en namen hem gevangen.
47

Nu greep een van Jezus’ metgezellen naar zijn
zwaard. Hij trok het, haalde uit en sloeg de dienaar
van de hogepriester een oor af. 52Daarop zei Jezus
tegen hem: ‘Steek je zwaard terug op zijn plaats.
Want wie naar het zwaard grijpt, zal door het
zwaard omkomen. 53Weet je niet dat ik mijn Vader
maar te hulp hoef te roepen en dat hij mij dan
onmiddellijk meer dan twaalf legioenen engelen ter
beschikking zou stellen? 54Maar hoe zouden dan de
Schriften in vervulling gaan, waar staat dat het zo
moet gebeuren?’ 55Toen zei Jezus tegen de
omstanders: ‘Met zwaarden en knuppels bent u
uitgetrokken om mij te arresteren, alsof ik een
misdadiger ben! Dagelijks was ik in de tempel om
onderricht te geven, en toen hebt u me niet
gevangengenomen. 56Maar dit alles gebeurt opdat
de geschriften van de profeten in vervulling gaan.’
51

Je wordt vandaag gedoopt tot christen. Al de
grootse en oude woorden van de christelijke
verkondiging worden over je uitgesproken en het
doopbevel van Jezus Christus wordt aan je
voltrokken zonder dat je er iets van begrijpt. Maar
ook wijzelf moeten ons weer bezinnen op de
basiselementen van ons kennen. Wat betekenen
woorden als ‘verzoening en verlossing,
wedergeboorte en heilige Geest, liefde voor de
vijand, kruis en opstanding, leven in Christus en
navolging van Christus? Deze begrippen liggen
zover van ons af, dat we er bijna niet meer over
durven praten. In de overgeleverde woorden en
handelingen vermoeden wij iets volkomen nieuws,
iets revolutionairs, maar we kunnen het nog niet
bevatten of onder woorden brengen. Dat is onze
eigen schuld. Onze kerk, die deze jaren alleen
gevochten heeft voor zelfbehoud alsof ze een doel
op zich was, is niet in staat het verzoenende en
verlossende woord te brengen aan de wereld en de
mensen. Daarom moeten de oude woorden wel hun
kracht verliezen en verstommen. Ons christen-zijn
zal in deze tijd bestaan uit slechts twee elementen:
bidden en onder de mensen het goede doen. Elk
denken en praten en organiseren van christenen
moet herboren worden uit dat bidden en dat doen.
(doopbrief voor Wilhelm Rüdiger Bethge, mei 1944)
Moment van stilte en reflectie
Muziek
Gebeden afgesloten met het Onze Vader
Zegenbede
L: De vrede van God
die alle verstand te boven gaat
zal onze harten en gedachten behoeden
in Christus Jezus.
A: Amen

Vesper in de Stille Week
donderdag 9 april | Jacobikerk
Utrecht
Witte Donderdag Thema: ‘Het koninkrijk dat komt’
Muziek
Welkom
Aansteken van de kaars
Voorganger: Het offer voor God
is een leven dat zich geeft
Allen: Wie zich in liefde aan U geeft tot in de dood,
zult U niet verachten
V: Here, open onze lippen
A: Dan zal onze mond Uw lof verkondigen
V: O God, kom ons te hulp
A: Here, haast U ons te helpen
Stilte
Psalmgebed – Psalm 116: 1-2, 13-19
Muziek
Bijbellezing – Mattheus 26: 17-35

Op de eerste dag van het feest van het
Ongedesemde brood kwamen de leerlingen naar
Jezus toe en vroegen: ‘Waar wilt u dat wij
voorbereidingen treffen zodat u het pesachmaal
kunt eten?’ 18 Hij zei: ‘Ga naar de stad en zeg tegen
de persoon die jullie bekend is: “De meester zegt:
‘Mijn tijd is nabij, bij jou wil ik met mijn leerlingen
het pesachmaal gebruiken.’”’ 19 De leerlingen deden
wat Jezus hun had opgedragen en bereidden het
pesachmaal.

Judas, die hem zou uitleveren: ‘Ik ben het toch niet,
rabbi?’ Jezus antwoordde: ‘Jij zegt het.’
Toen ze verder aten nam Jezus een brood, sprak
het zegengebed uit, brak het brood en gaf de
leerlingen ervan met de woorden: ‘Neem, eet, dit is
mijn lichaam.’ 27 En hij nam een beker, sprak het
dankgebed uit en gaf hun de beker met de
woorden: ‘Drink allen hieruit, 28 dit is mijn bloed, het
bloed van het verbond, dat voor velen wordt
vergoten tot vergeving van zonden. 29 Ik zeg jullie:
vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de
wijnstok drinken tot de dag komt dat ik er met jullie
opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn
Vader.’ 30 Nadat ze de lofzang hadden gezongen,
vertrokken ze naar de Olijfberg.
26

Onderweg zei Jezus tegen hen: ‘Jullie zullen mij
deze nacht allemaal afvallen, want er staat
geschreven: “Ik zal de herder doden, en de schapen
van zijn kudde zullen uiteengedreven worden.” 32
Maar nadat ik uit de dood ben opgewekt, zal ik jullie
voorgaan naar Galilea.’ 33 Petrus zei daarop tegen
hem: ‘Misschien zal iedereen u afvallen, ik nooit!’ 34
Jezus antwoordde hem: ‘Ik verzeker je: deze nacht
zul je, nog voor de haan gekraaid heeft, mij
driemaal verloochenen.’ 35 Petrus zei: ‘Al zou ik met
u moeten sterven, verloochenen zal ik u nooit.’ Alle
andere leerlingen vielen hem daarin bij.
31

17

Toen de avond was gevallen, lag hij samen met
de twaalf aan voor de maaltijd. 21 Onder het eten zei
hij tegen hen: ‘Ik verzeker jullie: een van jullie zal mij
uitleveren.’ 22 Dit bedroefde hen zeer, en de een na
de ander vroegen ze hem: ‘Ik toch niet, Heer?’ 23 Hij
antwoordde: ‘Hij die samen met mij zijn brood in de
kom doopte, die zal mij uitleveren. 24 De
Mensenzoon zal heengaan zoals over hem
geschreven staat, maar wee de mens door wie de
Mensenzoon uitgeleverd wordt: het zou beter voor
hem zijn als hij nooit geboren was.’ 25 Toen zei
20

Overweging
Muziek
Gebeden afgesloten met het Onze Vader
Zegenbede
L: De vrede van God
die alle verstand te boven gaat
zal onze harten en gedachten behoeden
in Christus Jezus.
A: Amen
Muziek

Vesper in de Stille Week
vrijdag 10 april | Jacobikerk Utrecht
Goede Vrijdag Thema: ‘Werkelijk Gods Zoon’
Muziek vooraf: O Lamm Gottes, unschuldig
(G.P. Telemann)
Welkom
Aansteken van de kaars
Voorganger: Het offer voor God
is een leven dat zich geeft
Allen: Wie zich in liefde aan U geeft tot in de dood,
zult U niet verachten
V: Here, open onze lippen
A: Dan zal onze mond Uw lof verkondigen
V: O God, kom ons te hulp
A: Here, haast U ons te helpen
Stilte
Psalmgebed – Psalm 22

Voor de koorleider.
Op de wijs van De hinde van de dageraad.
Een psalm van David.
2
Mijn God, mijn God,
waarom hebt u mij verlaten?
U blijft ver weg en redt mij niet,
ook al schreeuw ik het uit.
3
‘Mijn God!’ roep ik overdag, en u antwoordt niet,
’s nachts, en ik vind geen rust.
4
U bent de Heilige,
die op Israëls lofzangen troont.
5
Op u hebben onze voorouders vertrouwd;
zij hebben vertrouwd en u verloste hen,
6
tot u geroepen en zij ontkwamen,
op u vertrouwd en zij werden niet beschaamd.
7
Maar ik ben een worm en geen mens,
door iedereen versmaad, bij het volk veracht.
8
Allen die mij zien, bespotten mij,
ze schudden meewarig het hoofd:
9
‘Wend je tot de HEER! Laat hij je verlossen,
laat hij je bevrijden, hij houdt toch van je?’
10
U hebt mij uit de buik van mijn moeder gehaald,
mij aan haar borsten toevertrouwd,
11
bij mijn geboorte vingen uw handen mij op,
van de moederschoot af bent u mijn God.
12
Blijf dan niet ver van mij,

want de nood is nabij en er is niemand die helpt.
13
Een troep stieren staat om mij heen,
buffels van Basan omsingelen mij,
14
roofzuchtige, brullende leeuwen
sperren hun muil naar mij open.
15
Als water ben ik uitgegoten, mijn gebeente valt
uiteen, mijn hart is als was, het smelt in mijn lijf.
16
Mijn kracht is droog als een potscherf,
mijn tong kleeft aan mijn gehemelte,
u legt mij neer in het stof van de dood.
17
Honden staan om mij heen,
een woeste bende sluit mij in,
zij hebben mijn handen en voeten doorboord.
18
Ik kan al mijn beenderen tellen.
Zij kijken vol leedvermaak toe,
19
verdelen mijn kleren onder elkaar
en werpen het lot om mijn mantel.
20
HEER, houd u niet ver van mij,
mijn sterkte, snel mij te hulp.
21
Bevrijd mijn ziel van het zwaard,
mijn leven uit de greep van die honden.
22
Red mij uit de muil van de leeuw, bescherm mij
tegen de horens van de wilde stier.
U geeft mij antwoord.
23
Ik zal uw naam bekendmaken,
u loven in de kring van mijn volk.
24
Loof hem, allen die de HEER vrezen, breng hem
eer, kinderen van Jakob,
wees beducht voor hem, volk van Israël.
25
Hij veracht de zwakke niet,
verafschuwt niet wie wordt vernederd,
hij wendt zijn blik niet van hem af,
maar hoort zijn hulpgeroep.
26
Van u komt mijn lofzang in de kring van het volk,
mijn geloften los ik in bij wie u vrezen.
27
De vernederden zullen eten en worden verzadigd.
Zij die hem zoeken, brengen lof aan de HEER.
Voor altijd mogen jullie leven!
28
Overal, tot aan de einden der aarde,
zal men de HEER gedenken en zich tot hem
wenden.
Voor u zullen zich buigen
alle stammen en volken.
29
Want het koningschap is aan de HEER,
hij heerst over de volken.
30
Wie op aarde in overvloed leven,
zullen aanzitten en zich voor hem buigen.
Ook zullen voor hem knielen
wie in het graf zijn neergedaald,
wie hun leven niet konden behouden.
31
Een nieuw geslacht zal hem dienen
en aan de kinderen vertellen van de Heer;

aan het volk dat nog geboren moet worden
zal het van zijn gerechtigheid verhalen:
Hij is een God van daden.
32

Muziek: Variatie over Psalm 22 (Anthoni van Noordt)
Bijbellezing – Mattheus 27: 33-54

Zo kwamen ze bij de plek die Golgota genoemd
werd, wat ‘schedelplaats’ betekent. 34 Ze gaven
Jezus met gal vermengde wijn, maar toen hij die
geproefd had, weigerde hij ervan te drinken. 35
Nadat ze hem gekruisigd hadden, verdeelden ze zijn
kleren onder elkaar door erom te dobbelen, 36 en ze
bleven daar zitten om hem te bewaken. 37 Boven zijn
hoofd bevestigden ze de aanklacht, die luidde: ‘Dit is
Jezus, de koning van de Joden’. 38 Daarna werden er
naast hem twee misdadigers gekruisigd, de een
rechts van hem, de ander links. 39 De voorbijgangers
keken hoofdschuddend toe en dreven de spot met
hem: 40 ‘Jij was toch de man die de tempel kon
afbreken en in drie dagen weer opbouwen? Als je de
Zoon van God bent, red jezelf dan maar en kom van
dat kruis af!’ 41 Ook de hogepriesters, de
schriftgeleerden en de oudsten maakten zulke
spottende opmerkingen: 42 ‘Anderen heeft hij gered,
maar zichzelf redden kan hij niet. Hij is toch koning
van Israël, laat hij dan nu van het kruis afkomen,
dan zullen we in hem geloven. 43 Hij heeft zijn
vertrouwen in God gesteld, laat die hem nu dan
redden, als hij hem tenminste goedgezind is. Hij
heeft immers gezegd: “Ik ben de Zoon van God.”’ 44
Precies zo beschimpten hem de misdadigers die
samen met hem gekruisigd waren.
33

Rond het middaguur viel er duisternis over het
hele land, die drie uur aanhield. 46 Aan het einde
daarvan, in het negende uur, gaf Jezus een
schreeuw en riep luid: ‘Eli, Eli, lema sabachtani?’
Dat wil zeggen: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u
mij verlaten?’ 47 Toen de omstanders dat hoorden,
zeiden enkelen van hen: ‘Hij roept om Elia!’
45

Meteen kwam er uit hun midden iemand
toegesneld die een spons pakte en in zure wijn
doopte. Hij stak de spons op een stok en probeerde
hem te laten drinken. 49 De anderen zeiden: ‘Niet
doen, laten we eens kijken of Elia hem komt
redden.’ 50 Nog eens schreeuwde Jezus het uit, toen
gaf hij de geest. 51 Op dat moment scheurde in de
tempel het voorhangsel van boven tot onder in
tweeën, en de aarde beefde en de rotsen spleten. 52
De graven werden geopend en de lichamen van veel

gestorven heiligen werden tot leven gewekt; 53 na
Jezus’ opstanding kwamen ze uit de graven, gingen
de heilige stad binnen en maakten zich bekend aan
een groot aantal mensen. 54 Toen de centurio en
degenen die met hem Jezus bewaakten de
aardbeving voelden en merkten wat er gebeurde,
werden ze door een hevige angst overvallen en
zeiden: ‘Hij was werkelijk Gods Zoon.’
Zingen: Gez. 182 vers 1, 3 en 6

Jezus, leven van ons leven,
Jezus, dood van onze dood,
Gij hebt U voor ons gegeven,
Gij neemt op U angst en nood,
Gij moet sterven aan uw lijden
om ons leven te bevrijden.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.
Die gewillig waart ten dode,
in het duister van de pijn
U ten offer hebt geboden,
hoe verlaten moet Gij zijn,
troosteloos aan 't kruis gehangen
opdat wij uw troost ontvangen.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.
Dank zij U, o Heer des levens,
die de dood zijt doorgegaan,
die Uzelf ons hebt gegeven
ons in alles bijgestaan,
dank voor wat Gij hebt geleden,
in uw kruis is onze vrede.
Voor uw angst en diepe pijn
wil ik eeuwig dankbaar zijn.
Verkondiging
Muziek: orgel en fluit Andante uit Fluitsonate in e,
BWV 1034 (Johann Sebastian Bach)

48

Gebeden afgesloten met het Onze Vader
Zingen: Gez. 192

O kostbaar kruis, o wonder Gods,
waaraan de Prins der glorie stierf;
ik wil om U zijn zonder trots,
ik acht verlies wat ik verwierf.

Bewaar mij dat ik roemen zou
dan in mijn Heren Christus dood.
Al wat ik anders noemen zou
is niets bij dit mysterie groot.
O angst en liefde, ondereen
vermengd als water en als bloed,
zij wijzen naar het wonder heen
van Hem die op de aarde boet.
Het rode bloed, zijn koningskleed
bedekt het schandelijke kruis,
dat wordt door alles wat Hij leed
de levensboom van 't paradijs.
En door zijn dood en door zijn bloed
is nu de wereld dood voor mij.
Ik ben gestorven, maar voor goed
van heel de dode wereld vrij.
De aarde zelf is veel te klein
voor wie U waarlijk loven wil.
Uw liefde is een groot geheim,
zij vraagt geheel mijn hart en ziel.
Zegenbede
L: De vrede van God
die alle verstand te boven gaat
zal onze harten en gedachten behoeden
in Christus Jezus.
A: Amen
Muziek: Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis (Piet Post)

Vesper in de Stille Week
zaterdag 11 april | Jacobikerk Utrecht
Stille Zaterdag Thema: ‘Zitten aan het graf’
Muziek
Welkom
Aansteken van de kaars
Voorganger: Het offer voor God
is een leven dat zich geeft
Allen: Wie zich in liefde aan U geeft tot in de dood,
zult U niet verachten
V: Here, open onze lippen
A: Dan zal onze mond Uw lof verkondigen
V: O God, kom ons te hulp
A: Here, haast U ons te helpen

alstublieft bevel om het graf tot de derde dag te
bewaken, anders komen zijn leerlingen hem
heimelijk weghalen en zullen ze tegen het volk
zeggen: “Hij is opgestaan uit de dood,” en die
laatste leugen zal nog erger zijn dan de eerste.’ 65
Pilatus antwoordde: ‘U kunt bewaking krijgen. Ga
nu en regel het zo goed als u kunt.’ 66 Ze gingen
erheen en beveiligden het graf door het te
verzegelen en er bewakers voor te zetten.
Overweging
Muziek
Gebeden afgesloten met het Onze Vader
Zegenbede

Stilte

L: De vrede van God
die alle verstand te boven gaat
zal onze harten en gedachten behoeden
in Christus Jezus.

Psalmgebed – Psalm 31: 1-5, 15-17

A: Amen

Muziek

Muziek

Bijbellezing – Mattheus 27: 55-66

Vele vrouwen, die Jezus vanuit Galilea gevolgd
waren om voor hem te zorgen, stonden van een
afstand toe te kijken. 56 Onder hen bevonden zich
Maria uit Magdala, Maria de moeder van Jakobus en
Josef, en de moeder van de zonen van Zebedeüs. 57
Toen de avond gevallen was, arriveerde er een rijke
man die uit Arimatea afkomstig was. Hij heette Josef
en was ook een leerling van Jezus geworden. 58 Hij
meldde zich bij Pilatus en vroeg hem om het
lichaam van Jezus. Hierop gaf Pilatus bevel het aan
hem af te staan. 59 Josef nam het lichaam mee,
wikkelde het in zuiver linnen 60 en legde het in het
nieuwe rotsgraf dat hij voor zichzelf had laten
uithouwen. Toen rolde hij een grote steen voor de
ingang van het graf en vertrok. 61 Maria uit Magdala
en de andere Maria bleven achter, ze waren
tegenover het graf gaan zitten.
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De volgende dag, dus na de dag van de
voorbereiding, gingen de hogepriesters en de
farizeeën samen naar Pilatus. 63 Ze zeiden tegen
hem: ‘Heer, het schoot ons te binnen dat die
bedrieger, toen hij nog leefde, gezegd heeft: “Na
drie dagen zal ik uit de dood opstaan.” 64 Geeft u
62

