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Wie is Jezus van Nazareth ?  

 
 

 

 

 
 

Bezinningsmomenten Stille Week:  
30 maart tot en met 2 april 2015 
19.15 uur in de Nieuwe Kerk 

Brede Englaan 28 

Hervormde wijkgemeenten 
Meentkerk, Zenderkerk, Nieuwe Kerk en Oude Kerk 
Christelijke Gereformeerde Kerk Huizen 
Wijkgemeenten Goede Herderkerk en Kruiskerk 
van de Protestantse Gemeente Huizen 
Baptisten Gemeente Huizen 
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Het begin van het evangelie van 
Jezus Christus, 
Zoon van God 

 
Unieke aanhef van Markus 1:1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Het ichtus teken: . 
 
   De beginletters van Jezus Christus, Gods Zoon en Redder  
   vormen in het Grieks het woord ICHTHUS = VIS 

Letter Grieks Nederlands 
I  (I)  Ιησους Jezus 
Χ (CH)  Χριστός Christus 
Θ (TH)  Θεου Gods 
Υ (U)  Υιός zoon 
Σ (S)  Σωτήρ redder 

 

      Christenen in de tijd van Nero wisten door het Ichtus teken in welke Naam zij   
      verbonden waren. 
      In dat teken, in die Naam, zijn wij ook nu, in deze stille week bij elkaar:  
                                   Jezus Christus Gods Zoon Redder 
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Woorden bij de symbolische schikking in de Stille Week 
 

Namen verbeeld 
 

Na de zondvloed sloot God een eeuwig verbond tussen Hem en alle levende 
wezens. De regenboog is het teken dat er geen zondvloed meer wezen zal om de 
aarde te verderven. 

 
God geeft in Jezus een veel 
groter teken aan de wereld. 
 
De namen van Jezus vertellen 
ons wie Hij is en wat Hij voor 
ons wil zijn. 
 
Zijn namen zijn net zoveel 
kleurig als de regenboog. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Maandag: David zong al over zijn grote Zoon die komen zou. 

Dinsdag: Jezus zegt van Zichzelf: Wie van Mij drinkt zal nooit meer dorst hebben. 

               Jezus zegt van Zichzelf: Ik ben het brood des levens 

Woensdag: Laat deze beker aan mij voorbijgaan; maar Uw wil geschiede. 

Donderdag: Alle knie zal zich buigen en alle tong Hem belijden 
 
 
 

 
 
 
 
 
Loop gerust na afloop langs het podium om de schikking beter te bekijken 
 
Wanneer u meerdere avonden wilt bijwonen, bewaar dan deze orde van dienst. 

 
 

Inhoudelijke reacties zijn welkom bij de wijkpredikanten. 
Programmatische reacties zijn welkom bij de commissie, 

   p/a F.W.J.Veerman, Marconistraat 5, tel. 5253037        fwjveerman@kpnmail.nl 
 

mailto:fwjveerman@kpnmail.nl
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BEZINNINGSMOMENTEN IN DE STILLE WEEK 
 

Thema Bezinningsmomenten Stille Week. 

Dit jaar staat het Markus-evangelie centraal. 
Het thema roept op tot een bezinning over de betekenis van de namen van Jezus in 
het Markus-evangelie en welke boodschap daarvan tot ons uitgaat.  
Die namen komen voor in de verhalen rond het lijden en sterven van Jezus van 
Nazareth. De namen van Jezus typeren zowel zijn wezen als zijn functie.  
 
Introductie van het Markus-evangelie 

Het Markus-evangelie wil de lezer er van overtuigen, dat Jezus de Christus is. 
In de aanhef klinken de woorden ‘evangelie van Jezus Christus, Zoon van God’.  
Het Markus-evangelie zet in bij het eerste optreden van Jezus en legt de nadruk op 
het doorgeven van het evangelie. 
Het wordt in het evangelie gaandeweg duidelijk, dat er eerst een proces van lijden 
moet worden doorgemaakt om tot heerlijkheid te komen.  
 

De namen van Jezus  
Jezus van Nazareth 

Een naam van Jezus, die de onaanzienlijke en aardse herkomst aangeeft.  
Jezus, Zoon van David 

De messiaanse aanspreektitel Zoon van David wordt gebruikt door de joden. 
(Mk.10:47 en Mk. 12:35-37). 
Jezus, de Christus. 

De naam Christus betekent de Gezalfde, de komende bevrijder, de Messias van wie 
is geprofeteerd. 
Het evangelie van Markus heeft als aanhef:  
“het evangelie van Jezus Christus” (Mk. 1:1). 
Petrus belijdt de Christus’-naam op de vraag van Jezus wie Hij is (Mk. 8:29).  
Jezus bekent de Christus te zijn op de vraag van de hogepriester in de Raad tijdens 
zijn verhoor (Mk.14:61).  
Jezus, de Zoon van God 

In het Markus evangelie vinden wij de accenten van het belijden, dat Jezus de Zoon 
van God is. Dat Jezus de Zoon van God is wordt vermeld bij de doop van Jezus door 
Johannes ( Mk. 1:11) en bij de verheerlijking op de berg (Mk. 9:7b).  
De verwondering van de Romeinse centurio, als buitenstaander, na de kruisdood van 
Jezus klinkt als een belijdenis: “Werkelijk, deze mens was Gods Zoon” (Mk. 15:39). 
Jezus, de Zoon des mensen ( Mensenzoon).  

In het evangelie van Markus gebruikt Jezus zelf de naam ‘Zoon des mensen’ om zijn 
dienende levenswerk voor de mensen te benadrukken. (o.a. in Mk. 10:45 “De Zoon 
des mensen is gekomen om te dienen en zijn leven te geven als een losprijs voor 
velen”). 
 
 
 
Het weekthema :             Wie is Jezus van Nazareth?  

Maandag:  thema: Hoe wordt Jezus genoemd?  
Dinsdag:  thema: Hoe noemt Jezus zichzelf? 
Woensdag:  thema: Bent U de Christus?  
Donderdag:  thema: Zijn Naam erkend en geprezen.  
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TOELICHTING OP DE LITURGIE 
 

STILTE  In stilte komen we de kerk binnen. 
 

BEMOEDIGING Onze hulp is in de naam van de HERE, 

 Die hemel en aarde gemaakt heeft, 
 Die trouw houdt tot in eeuwigheid, 
 en niet loslaat de werken van zijn handen. 

GROET  Genade en vrede zij u van God onze Vader  

en van de Heere Jezus Christus. (1 Kor. 1: 3) 
 

INTROÏTUS  
De teksten uit Filip.2 : 10 en 11 bepalen ons bij de naam van Jezus. 
 
GEZONGEN GEBED OM ONTFERMING   

Coupletten uit Lvdk 178 leiden tevens de 1ste schriftlezing in. 
 

SCHRIFTLEZINGEN 1 

In de lezingen van de liturgie wordt geprobeerd om het lijdensverhaal uit het  
Markus-evangelie te volgen en opmerkzaam te worden op de naams-aanduidingen 
betreffende Jezus.  
De slotlezing op donderdag bepaalt ons bij de verheven naam van Jezus nadat zijn 
taak is volbracht. 
 

STILTEMOMENTEN 

Ter overdenking wordt elke schriftlezing afgesloten met een ogenblik van stilte, 
gevolgd door het zingen van een lied. 
 

LIEDEREN 2 
 

GEBED: Het slotgebed, uitgesproken door de liturg, besluiten we door met elkaar het  

Gebed des Heren uit te spreken. 
 

SLOTLIED: Lied van lofprijzing uit de ELB 88:1,3,en 4.  
 

 

 

 

 

 

1) De lezingen zijn gekozen uit de vertalingen in gebruik bij de deelnemende kerken.  
HSV = Herziene Statenvertaling 2010 
NBV  = Nieuwe Bijbelvertaling 2004 

2) De liederen zijn gekozen uit de bundels: 
LvdK: Het Liedboek voor de Kerken 
NLB:  Het Nieuwe Liedboek 
ELB:  Evangelische Liedbundel (wordt gebruikt in de Kruiskerk) 
ZG:    Zingende Gezegend van ds. A.F. Troost 
UAM: Uit Aller mond (wordt gebruikt in de Chr. Geref. Kerk) 
Psalmen: (OB) is de berijming van 1773 
Psalmen: (NB) is de berijming van 1973 opgenomen in het Liedboek voor de Kerken 
Gez.: Hervormde Bundel 1938 
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Maandag 30 Maart 2015 
Hoe wordt Jezus genoemd?  

 
We komen in stilte de kerk binnen 

 
Inleidend orgelspel  
 
Bemoediging en Groet (voor tekst zie blz. 4) 
 
Introïtustekst  Filip.2: 10 en 11 

In de naam van Jezus zal elke knie zich buigen, in de hemel, op de aarde en onder 
de aarde en elke tong zal belijden: Jezus Christus is Heer, tot eer van God, de Vader.  
 

,om uw zachtmoedigheid  

Gezongen gebed om ontferming  LvdK 178:1 en 2  (NLB 439) 

 
 

2   Heer om uw zachtmoedigheid 
vorst die op een ezel rijdt 
en om Sions onwil schreit, 
Kyrie eleison 

 
 
 
 
 
 

 
 

Zoon des mensen 

Markus 10:32-34 (HSV) 

En zij waren onderweg en gingen naar Jeruzalem en Jezus ging hen voor; en zij 
waren verbaasd en terwijl zij Hem volgden, waren zij bevreesd. En toen Hij de twaalf 
opnieuw bij Zich genomen had, begon Hij tegen hen te zeggen wat Hem overkomen 
zou: Zie, wij gaan op naar Jeruzalem en de Zoon des mensen zal aan de 
overpriesters en de schriftgeleerden overgeleverd worden, en zij zullen Hem ter dood 
veroordelen en Hem aan de heidenen overleveren. 
 En zij zullen Hem bespotten en Hem geselen en Hem bespuwen en Hem doden; en 
op de derde dag zal Hij weer opstaan. 
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Jezus, Zoon van David 

Markus 10:46-52 

En zij kwamen in Jericho. En toen Hij en Zijn discipelen en een grote menigte Jericho 
uitgingen, zat de zoon van Timeüs, Bartimeüs, de blinde, aan de weg te bedelen. 
En toen hij hoorde dat het Jezus de Nazarener was, begon hij te roepen en te 
zeggen: Jezus, Zoon van David, ontferm U over mij! 
En velen bestraften hem opdat hij zwijgen zou; maar hij riep des te meer: Zoon van 
David, ontferm U over mij! En Jezus stond stil en zei dat men hem roepen moest. 
Toen riepen ze de blinde en zeiden tegen hem: Heb goede moed, sta op, Hij roept u. 
En hij wierp zijn bovenkleed af, stond op en kwam bij Jezus. 
En Jezus antwoordde hem en zei: Wat wilt u dat Ik voor u doen zal?  
En de blinde zei tegen Hem: Rabboni, dat ik ziende mag worden. 
En Jezus zei tegen hem: Ga heen, uw geloof heeft u behouden.  
En meteen werd hij weer ziende en volgde Jezus op de weg. 
 
Stilte 

 
blinden schenkt het lieflijk licht 

Zingen: Psalm 146:6 en 8  (OB) 
 

6 ’t Is de Heer, wiens mededogen 
blinden schenkt het lieflijk licht; 
wie in ’t stof lag neergebogen, 
wordt door Hem weer opgericht. 
God die lust in waarheid heeft, 
mint hem, die in waarheid leeft. 

 
8 ’t Is de Heer van alle heren, 

Sions God, geducht in macht, 
die voor eeuwig zal regeren 
van geslachte tot geslacht. 
Sion zing uw God ter eer, 
prijs zijn grootheid, loof den Heer! 

 
hij die komt in de naam van de Heer 

Markus 11:1-11 (NBV) 

Toen ze Jeruzalem naderden en in de buurt waren van Betfage en Betanië bij de 
Olijfberg, stuurde hij twee van zijn leerlingen vooruit. Hij zei tegen hen: ‘Ga naar het 
dorp dat daar ligt. Zodra jullie er binnenkomen, zul je daar een ezelsveulen 
vastgebonden zien staan, dat nog nooit door iemand bereden is; maak het los en 
breng het hier. En als iemand jullie vraagt waarom jullie dat doen, zeg dan: “De Heer 
heeft het nodig, hij zal het meteen weer terugsturen.”’ Ze gingen op weg en vonden 
een veulen dat buiten op straat bij een deur was vastgebonden en ze maakten het 
los. Er stonden een paar mensen die vroegen: ‘Waarom maken jullie dat veulen los?’ 
Ze zeiden wat Jezus hun had opgedragen te zeggen en de mensen lieten hen 
begaan. Ze brachten het veulen naar Jezus en legden hun mantels op het dier en hij 
ging erop zitten. Velen spreidden hun mantels uit op de weg, anderen spreidden 
takken met bladeren uit, die ze in het veld afhakten.  
Allen die voor hem uit liepen of achter hem aan kwamen, riepen luidkeels: 
‘Hosanna! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Gezegend het komende 
koninkrijk van onze vader David. Hosanna in de hemel!’ 
Hij trok Jeruzalem in en ging naar de tempel.  
Nadat hij alles in ogenschouw had genomen, ging hij – want het was al laat 
geworden – met de twaalf terug naar Betanië 
 
Stilte 
 



8                                                                                                               8 

de intocht is op handen  

Zingen: LvdK 127:1 en 7 (NLB 440: 1 en 4)  

 

1   Gaat stillen in den lande, 

uw Koning tegemoet, 

de intocht is op handen 

van Hem die wond’ren doet. 

Gij die de Heer verwacht, 

Laat ons voor alle dingen 

Hem ons Hosanna zingen. 

Hij komt, Hij komt met macht.  

 

7   Gij schenkt met volle handen, 

die zelf de armoe draagt. 

Gij maakt uzelf te schande, 

die steeds naar zondaars vraagt. 

Wij willen groot en klein, 

die ’t al van U ontvingen, 

U ons hosanna zingen 

en eeuwig dankbaar zijn. 

een huis van gebed genoemd voor alle volken 

Markus 11:15-19 (HSV) 

En zij kwamen in Jeruzalem; en toen Jezus de tempel binnengegaan was, begon Hij 
hen die in de tempel verkochten en kochten, naar buiten te drijven; en de tafels van 
de wisselaars en de stoelen van hen die de duiven verkochten, keerde Hij om, en Hij 
liet niet toe dat iemand enig voorwerp door de tempel droeg. En Hij gaf onderwijs en 
zei tegen hen: Staat er niet geschreven: Mijn huis zal een huis van gebed genoemd 
worden voor alle volken? Maar u hebt er een rovershol van gemaakt. 
En de schriftgeleerden en de overpriesters hoorden het en zochten naar een manier 
om Hem om te brengen, want zij waren bevreesd voor Hem, omdat heel de menigte 
versteld stond van Zijn onderricht. 
En toen het laat geworden was, ging Hij naar buiten, de stad uit. 
 

met welke bevoegdheid? In wiens naam? 

Markus 11:27-33 

En zij kwamen weer in Jeruzalem. En toen Hij in de tempel rondliep, kwamen de 
overpriesters en de schriftgeleerden en de oudsten naar Hem toe en zeiden tegen 
Hem: Met welke bevoegdheid doet U deze dingen? En wie heeft U deze 
bevoegdheid gegeven om deze dingen te doen? 
Maar Jezus antwoordde en zei tegen hen: Ik zal u ook één vraag stellen; antwoord 
Mij ook, en dan zal Ik u zeggen met welke bevoegdheid Ik deze dingen doe: 
De doop van Johannes, was die uit de hemel of uit de mensen? Antwoord Mij. 
En zij overlegden met elkaar en zeiden: Als wij zeggen: Uit de hemel, dan zal Hij 
zeggen: Waarom hebt u hem dan niet geloofd? 
Maar als wij zeggen: Uit de mensen, dan hebben wij bevreesd te zijn voor het volk; 
want allen hielden het ervoor dat Johannes werkelijk een profeet was. 
En zij antwoordden en zeiden tegen Jezus: Wij weten het niet. En Jezus antwoordde 
hun: Dan zeg Ik u ook niet met welke bevoegdheid Ik deze dingen doe 
 

 
Stilte 
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het huis waar God zijn  naam en eer 

Zingen: Psalm 84:1,2 en 3 (NB) 

 

1  Hoe lieflijk, hoe goed is mij HEER, 
het huis waar Gij uw naam en eer 
hebt laten wonen bij de mensen. 
Hoe brand ik van verlangen om 
te komen in uw heiligdom. 
Wat zou mijn hart nog liever wensen 
dan dat het juichend U ontmoet 
die leven zijt en leven doet  

 

2  Het heil dat uw altaar omgeeft 
beschermt en koestert al wat leeft. 
De mus de zwaluw vindt een woning. 
Haar jongen zijn veiligheid. 
Mij is een schuilplaats toebereid 
in het paleis van U, mijn koning 
Heil hen die toeven aan uw hof. 
en steeds zich wijden aan uw lof

3  Welzalig die uit uw kracht leeft, 
die naar uw tempel zich begeeft, 
zijn hart wijst hem de rechte wegen. 
Zij trekken op van overal 
en gaat het door het dorre dal, 
dan valt op hen een milde regen. 
Ja in het hart van de woestijn 
ontspringt een heldere fontein. 

 
Gebed (afsluitend met gezamenlijk Gebed des Heren) 
 

Zingen (staande)  
Zijn hoge naam die Here luidt  

Slotlied: ELB 88:1,3 en 4 (UAM 99) 

 
 
3 Hij werd een mens, in needrigheid 

en levend uit gehoorzaamheid, 
heeft Hij zich aan U toevertrouwd: 
tot in de hof, tot aan het hout. 

4 Daarom heeft God zijn knecht die leed 
met alle macht en eer bekleed: 
zijn hoge Naam, die Here luidt, 
gaat boven alle namen uit 

(we gaan zitten) 
 

Stilte 
 

We verlaten op aanwijzing in stilte de kerk. 
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Dinsdag 31 maart 2015 
Hoe noemt Jezus zichzelf?  

 
We komen in stilte de kerk binnen 

 
Inleidend orgelspel  
 
Bemoediging en Groet (voor tekst zie blz. 4)  
 
Introïtustekst  Filip.2: 10 en 11 

In de naam van Jezus zal elke knie zich buigen, in de hemel, op de aarde en onder 
de aarde en elke tong zal belijden: Jezus Christus is Heer, tot eer van God, de Vader  
 

,om de zalving door een vrouw  

Gezongen gebed om ontferming  LvdK 178:1 en 3  (NLB 439) 

 
 

3  Om de zalving door een vrouw,  
vreugde-olie, geur van rouw, 
teken van wat komen zou,  
Kyrie eleison 

Ze heeft iets goeds voor mij gedaan 

Markus 14:1-9 (NBV) 

De volgende dag zou het feest van Pesach en het Ongedesemde brood beginnen. 
De hogepriesters en schriftgeleerden zochten naar een mogelijkheid om hem door 
middel van een list gevangen te nemen en te doden. Ze zeiden bij zichzelf: Tijdens 
het feest kan dat niet, want dan komt het volk in opstand. 
Toen hij in Betanië in het huis van Simon –degene die aan huidvraat had geleden – 
aanwezig was bij een feestmaal, kwam er een vrouw binnen. Ze had een albasten 
flesje bij zich dat gevuld was met zeer kostbare, zuivere nardusolie. Ze brak het flesje 
en goot de olie uit over zijn hoofd. Sommige aanwezigen zeiden geërgerd tegen 
elkaar: ‘Waar is deze verkwisting goed voor? Die olie had immers voor meer dan 
driehonderd denarie verkocht kunnen worden, en dat geld hadden we aan de armen 
kunnen geven.’ Ze voeren tegen haar uit. Maar Jezus zei: ‘Laat haar met rust, 
waarom vallen jullie haar lastig? Ze heeft iets goeds voor mij gedaan. 7 Want de 
armen zijn altijd bij jullie, en jullie kunnen weldaden aan hen bewijzen wanneer je 
maar wilt, maar ik zal niet altijd bij jullie zijn. Wat ze kon, heeft ze gedaan: ze heeft 
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mijn lichaam nu al met olie gebalsemd, met het oog op mijn begrafenis. Ik verzeker 
jullie: waar ook maar ter wereld het goede nieuws verkondigd wordt, zal ter 
herinnering aan haar verteld worden wat zij heeft gedaan.’ 
 
Stilte 
                                                                                                   hierr woont Gods naam  
Zingen: LvdK 322: 1,3 en 5 (NLB 364) 

 
 

3   Gij ziet en hoort 
wat onze mond wil spreken, 
het is een staamlend, ontoereikend teken, 
een zwak en machtloos mensenwoord. 

 
5   Gij spreekt ons aan, 

Ge hebt de mens verkoren: 
Aan deze plaats doet Gij uw woorden horen, 
Hier zijt gij, want hier woont uw naam. 

 
De Zoon des mensen zal uitgeleverd worden 

Markus 14:12-21 (HSV) 

En op de eerste dag van de ongezuurde broden, wanneer ze het Pascha slachtten, 
zeiden Zijn discipelen tegen Hem: Waar wilt U dat wij heengaan en voorbereidingen 
treffen, zodat U het Pascha kunt eten? En Hij stuurde twee van Zijn discipelen 
eropuit en zei tegen hen: Ga de stad in en iemand zal u tegemoetkomen die een 
kruik water draagt; volg hem, en waar hij ook naar binnen gaat, zeg daar tegen de 
heer des huizes: De Meester zegt: Waar is de eetzaal waar Ik het Pascha met Mijn 
discipelen eten zal? En hij zal u een grote bovenzaal wijzen, volledig ingericht en 
klaar; maak het daar voor ons gereed. En Zijn discipelen vertrokken en kwamen in de 
stad en zij vonden het zoals Hij hun gezegd had, en zij maakten het Pascha gereed. 
En toen het avond geworden was, kwam Hij met de twaalf. En toen zij aanlagen en 
aten, zei Jezus: Voorwaar, Ik zeg u dat een van u, die met Mij eet, Mij verraden zal. 
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? 
Maar Hij antwoordde hun: Het is een uit de twaalf, die met Mij in de schotel indoopt. 
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. 
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Stilte 
 

De Zoon van God als mensenzoon 

Zingen: ELB 118:1 en 2 

 

 
 

2   En in de tuin van de pijn 
verkoos Hij als een lam te zijn 
verscheurd door angst en verdriet, 
maar toch zei Hij: “Uw wil geschied” 

refrein 

Zie onze God, de Koning Knecht 
Hij heeft zijn leven afgelegd. 
Zijn voorbeeld roept ons te dienen elke dag, 
Gedragen door zijn liefdemacht 
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brood en wijn, mijn lichaam en bloed 

Markus 14:22-26 (NBV) 

Terwijl ze aten, nam hij een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood, deelde 
het uit en zei: ‘Neem hiervan, dit is mijn lichaam.’ En hij nam een beker, sprak het 
dankgebed uit en gaf hun de beker, en allen dronken eruit. Hij zei tegen hen: ‘Dit is 
mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen vergoten wordt. Ik verzeker 
jullie: ik zal niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot de dag komt dat ik er 
opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van God.’ 
Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg 
 
Stilte 

                                                                                                         Heer, die mij ziet zoals ik ben 

Zingen: Psalm 139:1 en 2 (NB)  
 

1 Heer, die mij ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
’t ligt alles open voor uw ogen. 

2 Gij zijt zo diep vertrouwd met mij; 
wie weet  mijn wegen zoals Gij? 
Gij kent mijn leven woord voor woord, 
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. 
Ja overal, op al mijn wegen 
En altijd weer komt Gij mij tegen. 

 
Gebed (afsluitend met gezamenlijk Gebed des Heren) 

 

Zingen (staande)  
Zijn hoge naam die Here luidt  

Slotlied: ELB 88:1,3 en 4 (UAM 99) 

 
 
3 Hij werd een mens, in needrigheid 

en levend uit gehoorzaamheid, 
heeft Hij zich aan U toevertrouwd: 
tot in de hof, tot aan het hout. 

 

4 Daarom heeft God zijn knecht die leed 
met alle macht en eer bekleed: 
zijn hoge Naam, die Here luidt, 
gaat boven alle namen uit.

 (we gaan zitten) 
 

Stilte 

 
We verlaten op aanwijzing in stilte de kerk. 
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Woensdag 1 april 2015 
“Bent u de Christus ?” 

 
We komen in stilte de kerk binnen 

 
Inleidend orgelspel  
 
Bemoediging en Groet (voor tekst zie blz. 4) 
 
Introïtustekst  Filip.2: 10 en 11 

In de naam van Jezus zal elke knie zich buigen, in de hemel, op de aarde en onder 
de aarde en elke tong zal belijden: Jezus Christus is Heer, tot eer van God, de Vader  
 

om het woord van goddelijk recht  
Gezongen gebed om ontferming  LvdK 178:1 en 7  (NLB 439) 

 
 

7   Om het woord van godlijk recht  
dat Gij tot uw rechters zegt,  
-zelf hebt G’uw geding beslecht,-  
Kyrie eleison 

 
de Mensenzoon wordt uitgeleverd 

Markus 14:32-42 (NBV) 

Ze kwamen bij een olijfgaard die Getsemane heette, en hij zei tegen zijn leerlingen: 
‘Blijven jullie hier zitten, terwijl ik ga bidden.’ Hij nam Petrus, Jakobus en Johannes 
met zich mee. Hij voelde zich onrustig en angstig worden en zei tegen hen: ‘Ik voel 
me dodelijk bedroefd; blijf hier waken.’ Hij liep nog een stukje verder, liet zich toen op 
de grond vallen en bad dat dit uur zo mogelijk aan hem voorbij mocht gaan. Hij zei: 
‘Abba, Vader, voor u is alles mogelijk, neem deze beker van mij weg. Maar laat niet 
gebeuren wat ik wil, maar wat u wilt.’ Hij liep terug en zag dat zijn leerlingen lagen te 
slapen. Hij zei tegen Petrus: ‘Simon, slaap je? Kon je niet één uur waken? Blijf 
wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen; de geest is wel gewillig, maar het 
lichaam is zwak.’ Weer ging hij weg om te bidden, met dezelfde woorden als 
daarvoor. Toen hij weer terugkwam, lagen ze opnieuw te slapen, want hun ogen 
vielen steeds dicht, en ze wisten niet wat ze hem moesten antwoorden.  
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Toen hij voor de derde maal terugkwam, zei hij tegen hen: ‘Liggen jullie daar nog 
steeds te slapen en te rusten? Het is zover: het ogenblik is gekomen waarop de 
Mensenzoon wordt uitgeleverd aan de zondaars. Sta op, laten we gaan; kijk, hij die 
me uitlevert, is al vlakbij.’ 
 
Stilte 

Blijft hier en waakt met Mij!  

Zingen: ZG 142:1,2 en 5  

 
 

2 Blijft hier en waakt met Mij! 
O, ging aan Mij voorbij 
de beker die Ik drinken moet! 
Maar als Gij wilt, mijn Vader, 
treed Ik gewillig nader, 
dan smaakt het allerzuurste zoet. 

 

5 Ach, slaapt dan nu maar voort, 
slaapt verder, ongestoord 
Ik blijf wel waken deze nacht; 
Ik blijf bij u, mijn schappen, 
uw herder zal niet slapen; 
slaapt gij maar voort  
Ik houd de wacht.

 

Bent U de Christus, de Zoon van de Gezegende? 

Markus 14:53-65 (HSV) 

En ze leidden Jezus weg naar de hogepriester; en bij hem kwamen al de 
overpriesters, de oudsten en de schriftgeleerden bijeen. 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. En de overpriesters en heel de Raad zochten 
een getuigenverklaring tegen Jezus om Hem te kunnen doden, maar vonden die niet. 
Want velen legden een vals getuigenis tegen Hem af, maar de getuigenissen waren 
niet eensluidend. Toen stonden er enigen op en legden een vals getuigenis tegen 
Hem af en zeiden: Wij hebben Hem horen zeggen: Ik zal deze tempel, die met 
handen gemaakt is, afbreken en in drie dagen een andere, niet met handen 
gemaakt, bouwen. En ook zo was hun getuigenis niet eensluidend. En de 
hogepriester, die in het midden opstond, vroeg Jezus: Antwoordt U niets?  
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Wat getuigen deze mensen tegen U? Maar Hij zweeg en antwoordde niets. Opnieuw 
stelde de hogepriester Hem een vraag, en zei tegen Hem:  
Bent U de Christus, de Zoon van de Gezegende? En Jezus zei: Ik ben het.  
En u zult de Zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God 
en zien komen met de wolken van de hemel. Toen scheurde de hogepriester zijn 
kleren en zei: Waar hebben wij nog getuigen voor nodig? U hebt de godslastering 
gehoord. Wat is uw mening? En zij allen oordeelden over Hem dat Hij schuldig was 
en de dood verdiende. Toen begonnen sommigen Hem te bespuwen en Zijn gezicht 
te bedekken en Hem met vuisten te slaan en tegen Hem te zeggen: Profeteer!  
En de dienaars gaven Hem slagen in het gezicht. 
 
Stilte 
                                                                                                treedt hij voor mij in bij God 

Zingen: LvdK 445:1 en 2  

 
 

2 Jezus Christus is gestorven, 
is verrezen, ook voor mij, 
heeft de zegepraal verworven 
en het leven, ook voor mij. 
Aan Gods rechterhand gezeten, 
zal Hij nimmer mij vergeten, 
maar uit deernis met mijn lot, 
treedt Hij voor mij in bij God.
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Jij was ook bij die Jezus van Nazaret! 

Markus 14:66-72 (NBV) 

Terwijl Petrus beneden op de binnenplaats was, kwam een van de dienstmeisjes van 
de hogepriester voorbij. Toen ze Petrus bij het vuur zag zitten, keek ze hem aan en 
zei: ‘Jij was ook bij die Jezus van Nazaret!’ Maar hij ontkende dat en zei: ‘Ik weet niet 
waar je het over hebt, ik begrijp echt niet wat je bedoelt.’ Hij ging naar buiten, naar 
het voorportaal, en er kraaide een haan. Toen het meisje hem daar weer zag, zei ze 
opnieuw, nu tegen de omstanders: ‘Hij is een van hen!’ Maar hij ontkende het weer. 
En algauw zeiden ook de omstanders tegen Petrus: ‘Je bent wel degelijk een van 
hen, jij komt immers ook uit Galilea.’ Maar hij begon te vloeken en zwoer: ‘Ik ken die 
man over wie jullie het hebben niet!’ En meteen kraaide de haan voor de tweede 
keer. En Petrus herinnerde zich dat Jezus tegen hem gezegd had: ‘Voordat een 
haan tweemaal heeft gekraaid, zul je mij driemaal verloochenen.’ En toen hem dat te 
binnen schoot, begon hij te huilen. 
 
Stilte 
 

straf mij niet naar mijn daden 

Zingen: Psalm 6:1 (NB)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gebed (afsluitend met gezamenlijk Gebed des Heren) 
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Zingen (staande)  
Zijn hoge naam, die Here luidt  

 
Slotlied: ELB 88:1,3 en 4 (UAM 99) 

 
 
3 Hij werd een mens, in needrigheid 

en levend uit gehoorzaamheid, 
heeft Hij zich aan U toevertrouwd: 
tot in de hof, tot aan het hout. 

 

4.Daarom heeft God zijn knecht die leed 
met alle macht en eer bekleed: 
zijn hoge Naam, die Here luidt, 
gaat boven alle namen uit.

 (we gaan zitten) 
 

Stilte 

 
We verlaten op aanwijzing in stilte de kerk. 
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Donderdag 2 april 2015 
Zijn naam erkend en geprezen  

 
 
We komen in stilte de kerk binnen 

 
Inleidend orgelspel  
 
Bemoediging en Groet (voor tekst zie blz. 4) 
 
Introïtustekst  Filip.2: 10 en 11 

In de naam van Jezus zal elke knie zich buigen, in de hemel, op de aarde en onder 
de aarde en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer, tot eer van God, de Vader  
 

roepen wij, o Mensenzoon  

Gezongen gebed om ontferming  LvdK 178:1 en 8  (NLB 439) 

 
 

8  Om de doornen van uw kroon.  
om de geesling en de hoon,  
roepen wij, o Mensenzoon, 
Kyrie eleison

 
U bent de Koning van de Joden? 

Markus 15:1-15 (HSV) 

En meteen, 's morgens vroeg, beraadslaagden de overpriesters met de oudsten en 
schriftgeleerden en heel de Raad, en nadat zij Jezus gebonden hadden, brachten zij 
Hem weg en leverden zij Hem over aan Pilatus. En Pilatus vroeg Hem: U bent de 
Koning van de Joden? En Hij antwoordde hem en zei: U zegt het. 
En de overpriesters beschuldigden Hem van veel dingen, maar Hij antwoordde niets. 
En Pilatus stelde Hem opnieuw een vraag en zei: Antwoordt U niet? Zie, hoeveel zij 
tegen U getuigen! Maar Jezus antwoordde helemaal niets meer, zodat Pilatus zich 
verwonderde. Nu liet hij op een feest één gevangene voor hen los, wie zij maar 
wensten. En er was er een, die Barabbas heette, die gevangenzat met 
medeoproermakers die in het oproer een moord begaan hadden. En de menigte 
schreeuwde en begon te eisen dat hij zou doen zoals hij altijd voor hen gedaan had. 
En Pilatus antwoordde hun: Wilt u dat ik de Koning van de Joden voor u loslaat? 
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Want hij wist dat de overpriesters Hem uit afgunst overgeleverd hadden. 
Maar de overpriesters hitsten de menigte op, dat hij liever Barabbas voor hen zou 
loslaten. En Pilatus antwoordde opnieuw en zei tegen hen:  
Wat wilt u dan dat ik met Hem doen zal Die u de Koning van de Joden noemt?  
En zij riepen opnieuw: Kruisig Hem! Maar Pilatus zei tegen hen: Wat voor kwaad 
heeft Hij dan gedaan? En zij riepen nog harder: Kruisig Hem! 
Pilatus nu wilde de menigte tevreden stellen en liet Barabbas voor hen los; en hij 
leverde Jezus, nadat hij Hem gegeseld had, over om gekruisigd te worden. 
 
Stilte 

 
Is dat mijn Koning? 

Zingen: Gez.43:1,2 en 3  

 
 

2 Ja, ik kost Hem die slagen, 
die smarten en die hoon; 
ik doe dat kleed Hem dragen, 
dat riet, die doornenkroon; 
ik sloeg Hem al die wonden, 
voor mij moest Hij daar staan; 
ik deed door mijne zonden, 
Hem al die jamm’ren aan.  
 

3 O Jezus, man van smarten, 
Gij aller vaad’ren wens, 
herinner aller harten 
’t aandoenlijk: “Zie de mens !” 
Laat mij toch nooit vergeten 
die kroon, dat kleed, dat riet ! 
Dit troostte mijn geweten; 
’t is al voor mij geschied ! 
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deze Mens was Gods Zoon! 

Markus 15:16-39 (HSV) 

En de soldaten leidden Hem het paleis binnen, dat is het gerechtsgebouw, en riepen 
heel de legerafdeling bijeen. En zij deden Hem een purperen mantel om, en nadat zij 
een doornenkroon gevlochten hadden, zetten zij Hem die op en begonnen Hem te 
begroeten: Gegroet, Koning van de Joden! 
En zij sloegen op Zijn hoofd met een rietstok en bespuwden Hem en zij vielen op de 
knieën en aanbaden Hem. 
En toen zij Hem bespot hadden, trokken zij Hem de purperen mantel uit en trokken 
Hem Zijn eigen kleren aan en leidden Hem naar buiten om Hem te kruisigen. 
En zij dwongen een voorbijganger, Simon van Cyrene, die van de akker kwam, de 
vader van Alexander en Rufus, dat hij Zijn kruis droeg. 
En zij brachten Hem naar de plaats Golgotha, dat is vertaald: Schedelplaats. 
En zij gaven Hem met mirre gemengde wijn te drinken, maar Hij nam die niet. 
En toen zij Hem gekruisigd hadden, verdeelden zij Zijn kleren: door het lot te werpen 
bepaalden zij wat ieder ervan nemen zou. 
En het was het derde uur en zij kruisigden Hem. 
En het opschrift met Zijn beschuldiging was boven Hem geschreven:  
DE KONING VAN DE JODEN. 
En zij kruisigden met Hem twee misdadigers, een aan Zijn rechter- en een aan Zijn 
linkerzijde. En het Schriftwoord is in vervulling gegaan dat zegt: En Hij is onder de 
misdadigers gerekend. En de voorbijgangers lasterden Hem en schudden hun hoofd 
en zeiden: Ha! U die de tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt, verlos Uzelf en 
kom van het kruis af! En evenzo spotten ook de overpriesters, samen met de 
schriftgeleerden, onder elkaar en zeiden: Anderen heeft Hij verlost, Zichzelf kan Hij 
niet verlossen. Laat de Christus, de Koning van Israël, nu van het kruis afkomen, 
opdat wij het zien en gaan geloven. Ook zij die met Hem gekruisigd waren, 
smaadden Hem. En toen het zesde uur gekomen was, kwam er duisternis over heel 
de aarde, tot het negende uur toe. En op het negende uur riep Jezus met luide stem: 
ELOÏ, ELOÏ, LAMA SABACHTANI, dat is vertaald: Mijn God, Mijn God, waarom hebt 
U Mij verlaten? En sommigen van hen die daarbij stonden en dit hoorden, zeiden: 
Zie, Hij roept Elia. En er snelde iemand toe, vulde een spons met zure wijn, stak die 
op een rietstok en gaf Hem te drinken, en hij zei: Houd op, laten wij zien of Elia komt 
om Hem er af te nemen. En roepend met luide stem gaf Jezus de geest. 
 En het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden. 
 En de hoofdman over honderd die daarbij stond, tegenover Hem, en zag dat Hij zo 
roepend de geest gegeven had, zei: Werkelijk, deze Mens was Gods Zoon! 
 
Stilte 
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Zoon van God en Zoon des mensen  

Zingen: ELB 275:1,3 en 4  (UAM 275)   

1 ‘k Heb geloofd en daarom zing ik, 
daarom zing ik van gena, 
van ontferming en verlossing 
door het bloed van Golgotha. 
Daarom zing ik U, die stervend 
alles, alles hebt volbracht; 
Lam Gods dat de zonde wegneemt, 
Lam van God voor ons geslacht. 

 

3 ‘k Heb geloofd in U, wien d’aarde 
met haar doornen heeft gekroond, 
maar die nu, gekroond met ere, 
aan Gods rechterzijde troont; 
U aan wiens doorboorde voeten 
Eenmaal in het gans heelal, 
Heer, daarboven, hier beneden, 
alle knie zich buigen zal. 

4 Ja, ‘k geloof en daarom zing ik, 
daarom zing ik U ter eer, 
’s werelds Heiland, Hogepriester, 
aller heren Opperheer. 
Zoon van God en Zoon des mensen, 
o, kom spoedig in uw kracht 
op des hemels wolken weder! 
Kom, Heer Jezus, kom ik wacht. 

 
de naam geschonken die elke naam te boven gaat 

Filip.2:5-11 (NBV) 

Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had.  
Hij die de gestalte van God had, 
 hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van.  
Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens.  
En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd  
en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis.  
Daarom heeft God hem hoog verheven  
en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat,  
opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en 
onder de aarde, en elke tong zal belijden: 
 ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader 
 
Stilte 
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… uw naam , die mij geloven doet…  

Zingen: LvdK 446:1,2 en 6 (NLB 512) 

 
 
2 uw naam, die onze wonden heelt 

en ons met manna spijst, 
die onze dood en zonde deelt 
en onze vrees verdrijft 

 

6 O Jezus, hoe vertrouwd en goed 
klinkt mij uw naam in ’t oor, 
als ik van alles scheiden moet 
gaat nog die naam mij voor.

Gebed (afsluitend met gezamenlijk Gebed des Heren) 
 

Zingen (staande)  
Zijn hoge naam die Here luidt, gaat boven alle namen uit  

Slotlied: ELB 88:1,3 en 4 (UAM 99) 

 
 

3 Hij werd een mens, in needrigheid 
en levend uit gehoorzaamheid, 
heeft Hij zich aan U toevertrouwd: 
tot in de hof, tot aan het hout. 
 

4.Daarom heeft God zijn knecht die leed 
met alle macht en eer bekleed: 
zijn hoge Naam, die Here luidt, 
gaat boven alle namen uit 

 (we gaan zitten) 
 

Stilte 
 

We verlaten op aanwijzing in stilte de kerk. 
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Wij nodigen u uit voor de kerkdiensten in Huizen 
 

Hervormde Gemeente Huizen  
Goede Vrijdag: aanvang 19.45 uur 

Meentkerk, Zenderkerk, Oude en Nieuwe Kerk 
1ste Paasdag: aanvang 9.30 uur 

 Zenderkerk, Oude en Nieuwe Kerk 
Meentkerk aanvang 10.00 uur 
1ste Paasdag: aanvang 17.00 uur 

Meentkerk, Zenderkerk en Nieuwe Kerk 
1ste Paasdag: aanvang 18.30 uur: Oude Kerk 
2de Paasdag: aanvang 9.30 uur 

Zenderkerk, Oude en Nieuwe Kerk 
 

                               Christelijke Gereformeerde Kerk Huizen 
                                     Bakboord / Gemeenlandslaan 
                                     Goede Vrijdag: aanvang 19.30 uur 
                                       1ste Paasdag: aanvang 9.30 en 17.00 uur 
                                        2de Paasdag: aanvang 9.30 uur  

            Paasviering voor de kinderen. 
 

 
 
                                 Protestantse Gemeente Huizen 
                                    wijkgemeente Goede Herderkerk   
                                    Piersonlaan 2 
                                 Goede Vrijdag: aanvang 19.30 uur 
                                    1ste Paasdag:    aanvang 10.00 uur 

 
 
 

      Protestantse Gemeente Huizen 
      wijkgemeente Kruiskerk 
      Jac. van Wassenaerstraat 1 
      Goede Vrijdag: aanvang 19.30 uur 
      1ste Paasdag:    aanvang 10.00 uur 

 
 

   Baptisten Gemeente Huizen  
    Erfgooierscollege Graaf Wichman 175 
    Goede Vrijdag: aanvang 19.30 uur 
    1ste Paasdag:    aanvang 10.00 uur 

 
 
Passie-Paasconcert: Woensdag 1 april in de Kruiskerk, 
Het oratorium: “Van liefde ongekend”. 
Uitvoerenden:  Deo Juvante o.l.v. Bert Moll  
Aanvang 20.15 uur, kerk open 19.30 uur.  
 


