Bezinningsavond stille week
Jezus en de discipelen

(Christus en de discipelen in de Hof van Gethsemane, Rembrandt van Rijn)

woensdag 31 maart 2021
‘Jezus gevangen, de discipelen vluchten’

Aanvang: 19:15
Voorganger: ds. M. Klaassen
Organist: Harm Nieuwenhuijse
Schriftlezingen L. van Belzen
Gedicht door: Nathalie Siereveld

Welkom
Zingen: Psalm 25: 8 en 9
Zie op mij in gunst van boven;
Wees mij toch genadig, HEER;
Eenzaam ben ik en verschoven:
Ja, d' ellende drukt mij neer.
'k Roep U aan in angst en smart;
Duizend zorgen, duizend doden
Kwellen mijn angstvallig hart;
Voer mij uit mijn angst en noden.
Sla op mijn ellenden d' ogen,
Zie mijn moeite, mijn verdriet;
Neem mijn zonden, uit meêdogen,
Gunstig weg, gedenk die niet.
Zie mijn haters, daar 't getal
Vast vermeêrt van die mij vloeken,
En die rusteloos mijn val,
Het en wrevelmoedig zoeken.
Gebed
Schriftlezing Psalm 22: 7-20
7 Maar ik ben een worm en geen man, een smaad van
mensen, en veracht van het volk.
8 Allen, die mij zien, bespotten mij; zij steken de lip uit, zij
schudden het hoofd, zeggende:
9 Hij heeft het op den HEERE gewenteld, dat Hij hem nu
uithelpe, dat Hij hem redde, dewijl Hij lust aan hem heeft!
10 Gij zijt het immers, die mij uit den buik hebt uitgetogen; die
mij hebt doen vertrouwen, zijnde aan mijner moeders borsten.
11 Op U ben ik geworpen van de baarmoeder af; van den
buik mijner moeder aan zijt Gij mijn God.
12 Zo wees niet verre van mij, want benauwdheid is nabij;
want er is geen helper.
13 Vele varren hebben mij omsingeld, sterke stieren van
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Basan hebben mij omringd.
14 Zij hebben hun mond tegen mij opgesperd, als een
verscheurende en brullende leeuw.
15 Ik ben uitgestort als water, en al mijn beenderen hebben
zich vaneen gescheiden; mijn hart is als was, het is gesmolten
in het midden mijns ingewands.
16 Mijn kracht is verdroogd als een potscherf, en mijn tong
kleeft aan mijn gehemelte; en Gij legt mij in het stof des
doods.
17 Want honden hebben mij omsingeld; een vergadering van
boosdoeners heeft mij omgeven; zij hebben mijn handen en
mijn voeten doorgraven.
18 Al mijn beenderen zou ik kunnen tellen; zij schouwen het
aan, zij zien op mij.
19 Zij delen mijn klederen onder zich, en werpen het lot over
mijn gewaad.
20 Maar Gij, HEERE! wees niet verre; mijn Sterkte! haast U
tot mijn hulp.
Zingen: Psalm 22: 4 en 6
Al wie mij ziet, bespot mij, boos te moê;
Men schudt het hoofd, men steekt de lip mij toe.
Daar ik 't gebed tot God vertrouwend doe,
Moet ik nog horen:
"Dat God, op Wien hij steunt, hem gunstig' oren
Verleen', hem redd';
Dat die nu hulp doe komen,
En hem, in wien Hij heeft Zijn lust genomen,
In ruimte zett'".
Wees dan mijn hulp; houd U niet ver van mij;
Mij prangt de nood, benauwdheid is nabij;
'k Heb buiten U, daar ik zo bitter lij',
Geen hulp te wachten.
Een stierenheir uit Bazan, sterk van krachten,
En fel verwoed,
Omringt m' aan alle zijden;
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Mijn God, hoe zwaar, hoe smart'lijk valt dit lijden
Voor mijn gemoed!
Schriftlezing: Matth. 26: 47-56
47 En als Hij nog sprak, ziet, Judas, een van de twaalven,
kwam, en met hem een grote schare, met zwaarden en
stokken, gezonden van de overpriesters en ouderlingen des
volks.
48 En die Hem verried, had hun een teken gegeven,
zeggende: Dien ik zal kussen, Dezelve is het, grijpt Hem.
49 En terstond komende tot Jezus, zeide hij: Wees gegroet,
Rabbi! en hij kuste Hem.
50 Maar Jezus zeide tot hem: Vriend! waartoe zijt gij hier!
Toen kwamen zij toe, en sloegen de handen aan Jezus en
grepen Hem.
51 En ziet, een van degenen, die met Jezus waren, de hand
uitstekende, trok zijn zwaard uit, en slaande den
dienstknecht des hogepriesters, hieuw zijn oor af.
52 Toen zeide Jezus tot hem: Keer uw zwaard weder in zijn
plaats; want allen, die het zwaard nemen, zullen door het
zwaard vergaan.
53 Of meent gij, dat Ik Mijn Vader nu niet kan bidden, en Hij
zal Mij meer dan twaalf legioenen engelen bijzetten?
54 Hoe zouden dan de Schriften vervuld worden, die zeggen,
dat het alzo geschieden moet?
55 Terzelfder ure sprak Jezus tot de scharen: Gij zijt
uitgegaan als tegen een moordenaar, met zwaarden en
stokken, om Mij te vangen; dagelijks zat Ik bij u, lerende in
den tempel, en gij hebt Mij niet gegrepen;
56 Doch dit alles is geschied, opdat de Schriften der profeten
zouden vervuld worden. Toen vluchtten al de discipelen, Hem
verlatende.
Meditatie over Matth. 26: 56b
‘Toen vluchtten al de discipelen, Hem verlatende’.
Stilte
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Orgelbespeling
Zingen: ‘Jezus, leven van ons leven’ (Gez. 182, LvdK)
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.
Gij die alles hebt gedragen
al de haat en al de hoon,
die beschimpt wordt en geslagen,
Gij rechtvaardig, Gij Gods Zoon,
als de minste mens gebonden,
aangeklaagd om onze zonde.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.
Gedicht ‘Jezus volgen is kruisdragen’ (Christien de
Priester)
Gebed
Zingen: ‘Ziet hoe Jezus lijdt voor mij’ (Opwekking, 706)
Zie hoe Jezus lijdt voor mij,
aan het kruis de dood nabij,
die voor ons het oordeel draagt,
Hij die tot zonde wordt gemaakt.
Wat een offer, Hij voor mij,
5

wie wil worden zoals Hij,
zoveel pijn, ongerechtigheid,
is op Hem die voor mij strijdt.
Zie hoe Jezus biddend strijdt,
met de pijn, verlatenheid,
zo alleen, verwond roept Hij,
mijn God, waarom verlaat U mij.
Zie wat Jezus heeft gedaan,
in Zijn lijden heeft doorstaan,
zoveel liefde verwondert mij,
niemand heeft zo lief als Hij.
Als de Heer Zijn leven geeft,
vlucht de dag, de aarde beeft,
zelfs de dood verliest haar macht,
als Jezus roept ‘Het is volbracht’.
Waarlijk Hij is Zoon van God,
die voor ons gekruisigd wordt,
door Zijn wonden genezen wij,
in Zijn dood maakt Hij ons vrij.
Heel de schepping slaakt een zucht,
zij ontwaakt, het duister vlucht,
Jezus leeft, is opgestaan,
Hij roept ons uit de dood vandaan.
Juicht want Hij, mijn Heere leeft,
Hij die overwonnen heeft,
nooit meer tranen en nooit meer pijn,
nooit van God verlaten zijn.
Juicht want Hij, mijn Heere leeft,
Hij die ons de toekomst geeft,
nooit meer tranen en nooit meer pijn,
nooit van God verlaten zijn.
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Zegenbede
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