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KAPELGEMEENSCHAP TER LINDE 

Witte Donderdag 1 april 2021 

 

Thema:  

“Openbreken” 

 

 

 

Welkom 

Vrede voor jou, hierheen gekomen,  

van waar u ook bent, wat uw motieven ook zijn, 

wees welkom, mens van goede wil,  

in dit samenzijn. 

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, Amen 

 

Lied: nr. 37 Vrede voor jou, hierheen gekomen 

 

Vrede voor jou hierheen gekomen, 

zoekend met ons om mens te zijn. 

Jij maar alleen, jij met je vrienden, 

jij met je last, verborgen pijn; 

Vrede, genade, God om je heen, 

vergeving, nieuwe moed, voor jou, voor iedereen! 

 

Niemand komt hier vrij van het kwade, 

niemand gaat hier straks weer vrijuit. 

Niemand te veel, niemand te weinig, 

niemand te groot, geen één te klein.  

Dit wordt verbeeld in woord en gebaar, 

tot ooit en overal wij leven van elkaar! 

 

Jij die ons kent, jij die ons aanvoelt, 

jij die de hele wereld draagt. 

Kom naar ons toe, leer ons te leven, 

help ons te zien wat ieder vraagt: 

tijd om te leven, kans om te zijn, 

een plek om nu en ooit, gezien, aanvaard te zijn!  

 

Openingsgedachte 

 

We staan in een eeuwenoude traditie. Een traditie waarin mensen verhalen doorgeven. 

Verhalen over mensen en hun relatie met God. Mensen willen in een traditie het goede 

doorgeven, praten met elkaar en vertellen over hun ervaring en relatie met elkaar en met 

God. Oude verhalen blijven, nieuwe verhalen komen en de verhalen gaan door. De 

mensen van het eerste testament beschrijven God als een bevrijdende God, die zijn macht 

laat zien in zijn straffen, een God die een verbinding aangaat met een volk. De mensen 
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van het tweede testament beschrijven God als een vergevende God, die zijn kracht laat 

zien in liefde, een God die zich verbonden wil weten met iedereen. Wij, mensen van het 

derde testament, maken met elkaar een nieuw verhaal, zoeken naar een eigen relatie met 

God. Het verhaal gaat door.  

 

Vredeswens 

Het was Jezus die zei:  

“Vrede laat Ik jullie na,  

mijn eigen vrede geef Ik jullie.  

Het is niet de vrede die de wereld te bieden heeft. 

Het is de vrede van mijn hart,  

een innerlijke vrede,  

die vrijheid brengt,  

ruimte schept,  

om te leven,  

ten volle”.  

 

In het licht van zijn vrede,  

komen we hier samen.  

Mag die vrede voelbaar zijn,  

voor ieder van ons hier aanwezig 

en laten we die elkaar toe wensen,  

in zijn naam: vrede van Christus.  

 

Vredeswens  

(na de vredeswens ontsteekt een lektor twee kaarsen bij de Bijbel)  

 

Twee kaarsen worden ontstoken bij de Bijbel.  

 

Lector 1: Waarom zijn we hier op deze avond?  

Lector 2: Wij zijn hier bijeen om Jezus,  

om zijn laatste avond voor zijn dood te gedenken.  

 

Wij gaan terug naar die avond, 

om iets te proeven wat Jezus die avond proefde,  

om te proeven wat zijn vrienden die avond hebben geproefd.  

 

Net als zij vertellen we elkaar verhalen.  

Om te proeven aan wat ooit geweest is.  

Zo vertelden zij over de bevrijding van hun volk,  

hoe de Aanwezige oog had voor hun lijden in Egypte,  

hoe de Ene met alle macht op kwam voor mensen in de knel, 

hoe de God van de Israëlieten hun huizen had gespaard  

terwijl de Egyptenaren oog in oog stonden met de dood.  

 

Zo vertellen wij over het begin van onze bevrijding,  

hoe Jezus oog had voor de goedheid en de zwakheid van de mens 
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hoe Hij zich kwetsbaar en dienstbaar opstelde,  

hoe Hij zich zelf als kind van God gaf,  

terwijl Hij oog in oog stond met de dood.  

 

Laten we luisteren naar dat verhaal, en proeven van de weerbarstigheid van het leven.  

 

Zo gaat het verhaal over geëerd en geminacht worden:  

 

Jezus zegt tegen zijn leerlingen:  

‘Je weet dat over twee dagen Pasen wordt gevierd; 

dan wordt de mensenzoon overgegeven 

om gekruisigd te worden!’   

 

Op datzelfde moment verzamelen zich de opperpriesters  

en de oudsten van de gemeenschap 

in de binnenhof van de hogepriester die Kajafas heet,    

en beraadslagen samen hoe zij Jezus  

met een list kunnen overmeesteren en doden;    

'maar' hebben ze gezegd, 'niet op het feest, 

opdat er geen opschudding ontstaat  in de gemeenschap!'    

Intussen is Jezus in Bethanië in het huis van Simon de melaatse; er komt een vrouw naar 

hem met een albasten flesje kostbare nardusbalsem  

en dat giet zij uit over zijn hoofd, terwijl hij daar aanligt.  

Maar als de leerlingen dat zien zijn ze misnoegd en zeggen: 

‘Waarom zo'n verkwisting?   

Want dit had voor heel veel verkocht kunnen worden  

en aan de armen gegeven!’    

 

Maar als Jezus dat merkt zegt hij tot hen: 

Waarom maakt u het de vrouw moeilijk? 

Want zij heeft goed werk gedaan aan mij;    

altijd immers heb je de armen bij je, maar mij heb je niet altijd! 

Want met dat zij de mirre over mijn lichaam uitgiet,  

doet zij dit voor mijn begrafenis; 

zeker is het, zeg ik u:  

Waar ook maar dit evangelie gepredikt wordt in heel de wereld, zal ook gesproken worden 

over wat zij heeft gedaan, 

tot gedachtenis aan haar!’ 

 

Dán gaat één van de twaalf,  

die Judas Iskariot heet, naar de opperpriesters en zegt:    

‘Wát wilt u mij geven? Dan zal ik hem aan u overgeven!’ 

Zij staan hem dertig zilverlingen toe 

En van tóen af heeft hij gezocht naar een goed tijdstip om hem over te geven.    
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Korte overdenking 

 

Een vrouw en een man,              

benoemd tot gedachtenis.  

De vrouw geëerd.  

De man geminacht.  

Het goede mocht geen naam hebben.  

Het kwade wordt met naam genoemd.  

 

Hoe verleidelijk is het voor ons mensen,  

niet het goede te benoemen,  

maar wel het verkeerde te zien,  

het kwade te benoemen,  

breeduit.  

 

Stilte 

 

Lied: Houd mij in leven nr. 27 blz. 33 Psalm 25 

 

Houd mij in leven, wees Gij mijn redding,  

steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 

Houd mij in leven, wees Gij mijn redding, 

steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 

 

Omdat Gij zijt zoals Gij zijt,  

zie naar mij om en wees mij genadig, 

want op U wacht ik, een leven lang. 

Steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 

 

Zijt Gij het, Heer, die komen zal,  

of moeten wij een ander verwachten? 

Heer, mijn God, ik ben zeker van U. 

Houd mij in leven, wees Gij mijn redding 

steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 

 

Gij geeft Uw woord aan deze wereld, Gij zijt mijn lied,  

de God van mijn vreugde, naar U gaat mijn verlangen, Heer. 

Steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 

Houd mij in leven, wees Gij mijn redding 

steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 
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Zo gaat het verhaal over dienaar zijn en gediend worden:  

 

Op de eerste dag van het feest van de ongezuurde broden  

komen de leerlingen tot Jezus en vragen:  

‘Waar wilt u dat wij het eten voor het paasmaal voor u voorbereiden?’ 

En hij zegt: ‘ Gaat heen, de stad in, naar die-en-die, en zegt tot hem: De leermeester zegt: 

Mijn tijd is nabij, ik houd met mijn leerlingen het paasmaal bij ú!’   

Dan doen de leerlingen zoals Jezus hen heeft opgedragen, 

en zij maken het paasmaal gereed.  

 

DE TAFEL WORDT KLAARGEMAAKT, DE GAVEN VAN BROOD EN WIJN ER OP 

GEZET  

 

Het wordt donker en het geschiedt tijdens de maaltijd: 

dat hij opstaat van de maaltijd, zijn kleren aflegt,  

een linnen doek neemt en zich daarmee omgordt.    

 

Vervolgens giet hij water in het wasbekken  

en begint de voeten van de leerlingen te wassen  

en ze af te drogen met de linnen doek waarmee hij is omgord.    

Dan komt hij aan bij Simon Petrus; die zegt tot hem: 

‘Heer, moet ú mij de voeten wassen?!‘   

Jezus antwoordt en zegt tot hem:  

‘Wat ik doe, daar heb jij nu geen weet van, 

na dit alles zul je het herkennen.’    

 

Petrus zegt tot hem:  

‘U zult mij tot in de eeuwigheid de voeten niet wassen!’ 

Jezus antwoordt hem: 

‘Als ik je niet mag schoonwassen kun je mijn deelgenoot niet zijn!’    

   

Simon Petrus zegt tot hem:  

‘Heer, niet alleen mijn voeten maar ook de handen en het hoofd!’    

Jezus zegt tot hem: ‘Wie een bad heeft genomen hoeft zich, behalve de voeten, niet meer 

te laten wassen, nee, die is geheel gereinigd; en jullie zijn rein, hoewel niet allen!’   

Want hij wist wie hem wilde prijsgeven; daarom zei hij: 

'Jullie zijn niet allen rein'.   

  

Wanneer hij hen dan de voeten heeft gewassen  

neemt hij zijn kleren terug en gaat hij weer aanliggen. 

Hij zegt tot hen: ‘Herkent u wat ik aan u heb gedaan?    

U die mij 'Meester' en 'Heer' noemt, u zegt dat terecht, want ik bén dat. Als ik dan ú de 

voeten was, uw Heer en Meester,  

bent u ook verschuldigd elkaar de voeten te wassen;    

want ik heb u een voorbeeld gegeven opdat,  
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zoals ik aan ú gedaan heb ook u zult doen!   

Vast en zeker is het, zeg ik u:  

Nooit is een dienaar groter dan zijn Heer 

en geen afgezant groter dan wie hem stuurt.   

Als u deze dingen weet, zalig bent u als u ze ook doet!’   

  

Korte overdenking 

 

Kunnen ontvangen is niet           

gelijk aan mogen geven.  

Toch is de gever niet  

groter dan de ontvanger.  

Zij zijn gelijkwaardig aan elkaar.  

Wie ontvangt geeft.  

Wie geeft ontvangt.  

Miljoenen mensen over de wereld laten zich elke dag wassen.  

Miljoenen mensen ontvangen liefde in dit gebaar.  

Met hun ontvankelijkheid geven zij hun vertrouwen.  

Goed voorbeeld doet volgen.  

  

Mogen wij, zoals Hij heeft voorgedaan,  

onszelf geven aan elkaar,  

door onze handen te laten wassen,  

en te laten drogen door de ander.  

 

De lectoren wassen bij elkaar de handen.  

 

Tijdens de handenwassing wordt het lied door het koor gezongen:  

 

Lied: nr. 26 Hoort hoe God met mensen omgaat 

Hoort hoe God met mensen omgaat, hoe Hij zijn belofte houdt, 

die de mens van den beginne adem geeft en gaande houdt. 

 

Hoort hoe God met mensen omgaat, hoe Hij onze Schepper is 

die ons maakt tot zijn getuigen, dragers van zijn beeltenis. 

 

Hoort hoe God met mensen omgaat, hoe Hij deed met Abraham  

die Hij nageslacht beloofde, talrijker dan korrels zand. 

 

Hoort hoe God met mensen omgaat, hoe Hij herder David koos 

die zijn kudde zou doen leven, onbedreigd en zorgeloos. 

Hoort hoe God met mensen omgaat, hoe Hij ons een Dienaar zond 

die met liefde als zijn wapen, ons voorgoed aan zich verbond. 

 

Hoort hoe God met mensen omgaat, hoe wij Hem ter harte gaan 

die ook hier tot ons zal spreken, als wij vragen naar zijn Naam. 
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Zo gaat het verhaal over vriendschap en verraad:  

 

Terwijl zijn vrienden aan het eten zijn, zegt Jezus:  

‘Zeker is het, zeg ik u, dat één van u mij zal overgeven!’    

Heel bedroefd beginnen zij tot hem te zeggen, één voor één: 

‘Dat ben ik toch niet, Heer?’    

Ten antwoord zegt Jezus: ‘De mensenzoon gaat wel heen zoals over hem is geschreven, 

maar wee die mens, 

door wie de mensenzoon wordt overgegeven. 

 Het zou beter voor hem zijn als hij niet geboren was, die mens!’    

Ten antwoord zegt Judas: ‘Die hem zal overgeven: 

‘Ik ben het toch niet, rabbi?’ Hij zegt tot hem: ‘Dat zeg jij!’    

 

Korte overdenking 

 

Beter een vriendschap te verbreken,    

dan een vriendschap te veinzen.  

Niet alleen de vriendschap verlies je,  

je verliest ook jezelf.  

 

Ontrouw aan jezelf,  

is de grootste vijand van vriendschap.  

 

Vriendschap is eerlijk,  

kan tegen een stootje,  

is trouw kunnen zijn aan de ander,  

door trouw te zijn aan jezelf. 

 

De 2 lectoren gaan aan tafel staan.  

 

Zo gaat het verhaal over breken en delen,  

over gebrokenheid en verzoening:  

 

Terwijl Jezus met zijn vrienden aan tafel zit, zegt Hij tegen hen:  

‘Vurig heb ik ernaar verlangd om dit paasmaal met jullie te eten vóór mijn lijden.  

Want ik zeg jullie dat ik het niet meer zal eten  

tot de vervulling ervan in het Koninkrijk van God.’ 

 

Jezus nam het brood en zei: ‘Zoals ik dit brood opneem,  

zo wordt elk mens in liefde opgenomen door God.’  

 

 

Allen:  

Het is met liefde gemaakt.  

Uniek, voedzaam,  

een kostbaar geschenk,  

zoals ieder hier aanwezig.  
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Hij sprak het dankgebed uit en zegende het brood.  

Eenvoudig brood, dat tot zegen wil zijn van mensen.  

 

Allen:  

Zo worden wij gezegend  

om in liefde anderen te zegenen.  

 

Hij brak het brood in stukken om er van te kunnen delen.  

Hij gaf het hun en zei:  

‘Zie hier, het gebroken brood, symbool van gebroken leven.  

Dit is mijn lichaam, in liefde voor jullie gebroken.  

Ontvangt en proeft, mijn liefde, mijn gebrokenheid,  

gegeven voor u.’  

 

Allen: 

Zo heeft hij zichzelf gebroken,  

en zijn liefde aan ons gegeven,  

opdat wij ons verzoenen met onze eigen gebrokenheid,  

en daarvan delen tot voedsel voor elkaar.  

 

Blijft dit doen om mij te gedenken.  

 

Lied: nr. 20 Het graan dat van de velden komt 

 

Het graan, dat van de velden komt,  

geeft voedsel aan zo velen. 

De korrels vormen samen brood,  

om met elkaar te delen. 

 

Refrein: 

Alle mensen samen, niemand meer alleen.                                 

Rond die ene tafel, alle mensen één. 

  

Het brood, dat mensen samenbrengt  

heeft Jezus ons gegeven. 

Hij brak het en Hij zei tot ons: 

 “Wie hiervan eet zal leven”. 

  

Refrein: 

Alle mensen samen, niemand meer alleen. 

Rond die ene tafel, alle mensen één. 

  

De schaal met brood, de beker wijn 

 doen ons aan Jezus denken. 

Hij wil, wanneer wij samen zijn,  

zijn liefde aan ons schenken. 



 

13 

  

Refrein: 

Alle mensen samen, niemand meer alleen. 

Rond die ene tafel, alle mensen één. 

 

Zo gaat het verhaal over gemeenschap en liefde:  

 

Ook nam Jezus een beker, sprak het dankgebed uit en zei:  

‘Deze beker is het nieuwe verbond door mijn bloed.  

Hij wordt voor jullie leeggegoten.  

Neem deze beker en laat hem rondgaan.  

Word één in gemeenschap, in de Geest van liefde verbonden met Mij.’  

 

Allen:  

Zo worden wij geroepen, 

in zijn Geest te leven,  

zijn voorbeeld te volgen,  

brood en wijn te delen,  

door mens van brood en wijn te zijn.  

Laten wij dat blijven doen, om hem te gedenken.  

 

Uitnodiging om samen het brood te delen 

 

Open je hand en je hart,  

en ontvang wat je bent,  

en word wat je ontvangt,  

het lichaam van de Christus,  

brood van leven, beker van liefde.  

 

Waar brood en wijn gedeeld worden,  

daar is Jezus in ons midden.  

We nodigen u uit om naar voren te komen, 

het brood te pakken   

en via de zijkanten mee te nemen naar uw plaats  

en het daar tot u te nemen.  

 

 

De  koster geeft aan mensen aan wanneer zij naar voren mogen. 

 

Na het delen van het brood: 

 

Lied: nr. 13 Gedenken wij dankbaar  

 

Gedenken wij dankbaar de daden des heren, 

zijn leven, zijn dood en verrijzenis. 

En dat wij oprecht tot Jezus ons bekeren, 

die onze God en leidsman ten leven is 
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Hoe hadden wij onze bestemming vernomen, 

was Jezus de weg niet ten einde gegaan. 

Wie zouden wij zijn, als Hij niet was gekomen 

om in zijn lichaam onze dood te doorstaan 

 

Hoe zouden wij ooit voor elkaar kunnen leven, 

had Hij ons de liefde niet voorgeleefd, 

die tot de dood zich prijs heeft willen geven, 

die, Zoon van God, ons alles slaaf is geweest. 

 

Gij eerste der mensen, die weerloos en eenzaam 

als graan in de aarde gestorven zijt. 

Gij wordt ons brood, maak ons met U gemeenzaam, 

Van harte maak tot wederdienst ons bereid. 

 

(Na het lied wordt de tafel afgeruimd, de bloemen op de credenstafel en de kaars 

uitgeblazen en ook op de credenstafel geplaatst en het tafelkleed opgevouwen)  

 

Zo gaat het verhaal over zekerheid en zwakte:  

 

Dán zegt Jezus tot hen:  

‘Allen zult u in deze nacht aanstoot aan mij nemen; 

want er staat geschreven 'ik zal de herder slaan, 

en de schapen van de kudde zullen verstrooid worden'     

maar nadat ik ben opgewekt zal ik u voorgaan naar Galilea! 

 

Ten antwoord zegt Petrus tot hem: 

‘Al zullen allen aanstoot aan u nemen,  

ik zal nooit aanstoot aan u nemen!’   

Maar Jezus verklaart hem: ‘Zeker is het, zeg ik jou,  

dat in deze nacht, voordat er een haan kraait, 

jij mij driemaal zult verloochenen!’    

Petrus zegt tot hem: ‘Ook al moet ik met u sterven, 

ik zal u echt niet verloochenen!’ 

Iets dergelijks zeggen ook alle andere leerlingen. 

 

Korte overdenking 

 

Waak over je oordeel,     

want jouw oordeel waakt over jou.  

Wie of wat zegt of jij wankelt  

of stand houdt in zo’n zelfde situatie?  

Wees mild voor jezelf,  

zodat je mild kunt zijn voor anderen.  

Of durf jij de eerste steen te werpen?  
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Lied:  

De heer zal ons bevrijden – gvl. 588  

(Melodie: ‘O hoofd vol bloed en wonden) 

 

De Heer zal ons bevrijden, hij neemt ons leven aan 

voor nu en alle tijden, dat wij in vrede gaan. 

Hij zegt: ik zal verhoren wie roept en mij verwacht, 

zijn naam gaat niet verloren in ’t holle van de nacht.    

 

Door vasten en versterving door water en woestijn, 

geleidt ons zijn ontferming en voert ons aan het eind 

de gouden straten binnen en door de gouden poort, 

zo laat ons Gode dienen en vragen naar zijn Woord! 

 

Mijn ogen zijn gevestigd op God, of Hij mij redt. 

Mijn hart hoezeer onrustig, heb ik op Hem gezet. 

Kan ik de nacht verduren, waarin Gij verre zijt? 

Gij zult mijn voeten sturen in ’t duister van de tijd. 

 

 

Zo gaat het verhaal, over zijn en onze wil 

 

Dan komt Jezus met hen op een stuk grond dat Getsemanee heet, en hij zegt tot de 

leerlingen:‘ 

Zit hier neer terwijl ik wegga om daar te bidden!’ 

 

Hij neemt Petrus en de twee zonen van Zebedeüs bij zich, 

en begint bedroefd en bang te worden. 

Dan zegt hij tot hen: 'Mijn ziel is diepbedroefd, ten dode toe; 

blijf hier en waak met mij terwijl ik bid!’  

 

 

Dan bidt Jezus: ‘Heilige Vader, houd hen die u mij hebt gegeven, één met uw naam, opdat 

zij één zijn zoals wij. 

 

Niet alleen voor hen bid ik, maar ook voor hen die door hún woord in mij gaan geloven, dat 

ze allen één mogen zijn, 

zoals U, Vader, één bent met mij en ik met u,  

dat zij ook één zijn met ons,  

opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden.  

 

Vader, Rechtvaardige, ik heb hen uw naam bekend gemaakt 

en zal die bekend blijven maken, opdat de liefde waarmee u mij hebt liefgehad in hen mag 

wezen en ikzelf één met hen.’  

 



 

13 

Een klein eindje verder gekomen valt hij bij het bidden voorover en zegt: ‘Mijn Vader, als 

het mogelijk is, laat dan deze beker aan mij voorbijgaan; maar: niet zoals ik wil, maar zoals 

U.’ 

Hij komt bij de leerlingen en vindt hen slapend, en hij zegt tot Petrus: ‘Zo, u bent niet eens 

sterk genoeg  

om één uur met mij te waken? 

Waak en bid, opdat u niet in beproeving komt; 

de geest is gewillig maar het vlees is zwak! 

Waak en bid, met de woorden die ik je heb gegeven:’  

 

Allen:  

Onze Vader die in de hemel zijt,    

Uw naam worde geheiligd, Uw rijk kome. 

Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood,  

en vergeef ons onze schuld 

zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven. 

En leid ons niet in bekoring, 

maar verlos ons van het kwade. 

Want van U is het koninkrijk 

en de kracht en de heerlijkheid 

in eeuwigheid. Amen. 

 

Weer, voor de tweede keer, gaat Jezus weg en bidt. 

Hij zegt: ‘Mijn Vader,  

als het niet mogelijk is dat de beker voorbijgaat zonder dat ik hem drink: uw wil geschiede!’  

 

Als Jezus komt vindt hij hen wéér slapend, want hun ogen zijn loodzwaar. Hij láát hen 

daar, gaat weer weg en bidt voor de derde keer; hij zegt hetzelfde woord wéér.    

 

 

 

 

Lied: Weg zijn de dichte rijen nr. 38, blz. 40 

Weg zijn de dichte rijen wanneer de avond daalt. 

De kleed’ren op de keien zijn alweer weggehaald. 

De donk’re lege straten zijn plots’ling weer van steen, 

en hopeloos verlaten. Daar loopt Hij nu alleen. 

 

Hij weet: Nog drie, vier dagen en dit Jeruzalem 

zal Hem de poort uitjagen en roepen: “Kruisig Hem”. 

Vannacht rijst voor zijn ogen als in een kwade droom 

steeds weer dezelfde hoge en bladerloze boom. 

 

Als Hij zijn kruis zal dragen naar ’t kale Golgotha, 

vernederd en verslagen, wie loopt Hem dan nog na? 
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Wie van die Hij bevrijdde uit pijn en angst en nood, 

wie wil er met Hem lijden in liefde tot de dood?” 

 

Zo gaat het verhaal 

 

Dan komt hij bij de leerlingen en zegt tot hen:    

‘Wilt u nu nog slapen en uitrusten? Zie, het uur is genaderd,  

vanaf nu breekt een tijd aan, dat alles anders zal zijn.  

De mensenzoon wordt overgegeven in handen van de zondaars;  word wakker, laten we 

gaan!’ 

 

Allen gaan in stilte naar huis. 

 

 

 

 

Bijbelteksten in dit boekje zijn afkomstig uit de Naardense Bijbel 


