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Inleiding  

 
Het is in onze zeven gemeenten een vaste gewoonte geworden om 
ter gelegenheid van de Stille week een boekje te laten verschijnen 
met daarin een serie meditaties en liederen en/of gedichten om te 
gebruiken in die Stille week. 
 
We zijn blij dat we ieder lid van onze gemeenten dit boekje kunnen 

aanbieden. 
We hebben deze keer gekozen voor het thema: Hij voor mij! 
Daarbij hebben we die figuren uit de Bijbel gekozen wier plaats 

Jezus daadwerkelijk heeft ingenomen.  
Deze keer hebben we ook een aantal tekeningen toegevoegd van 
Joke Smouter. Ze zijn overgenomen uit Mafungo a Bivhili o 

dzudzanyelwaho vhana, een uitgave uit 1985 van Mbeu Bookshop, 
Sibasa, Zuid-Afrika.  
De handlettering-illustraties zijn van Eva Draijer. 
De meditaties zijn geschreven door drs. Carola van der Kruk-de 
Boer. Waar de liederen vandaan komen staat elke keer aangegeven.  
 
Op Witte Donderdag en Stille Zaterdag sluiten de diensten in 

respectievelijk de Tabernakelkerk en de Samuelkerk aan bij het 
thema van dit boekje.  
Op Witte Donderdag is er om 19.30 uur een viering met Avondmaal 
in de Tabernakelkerk onder leiding van ds. Gé Drayer.  
Op Stille Zaterdag om 19.30 uur een vesper in de Samuelkerk onder 
leiding van ds. Willem Smouter.  
Op Goede Vrijdag en Paasmorgen is er een dienst in ieders ‘eigen’ 

kerk.  
Dit jaar wordt door de kinderen van de club ‘Benjamin’ opnieuw ‘The 
Passion Junior’ vertolkt. Deze tocht, die door de wijk gaat waar de 

Tabernakelkerk staat, neemt kinderen door zang en muziek mee in 
het paasverhaal van Jezus en start op woensdag 17 april om 18:30 
uur op het kerkplein van de Tabernakelkerk. 

 
Commissie van voorbereiding 

Tabernakelkerk 
Samuelkerk  



  

Zondag 14 april – Palmpasen 

 
Hij voor mij – Vredevorst op een ezel 
Lezen: Johannes 12:12-19 
 
Koning Willem-Alexander die op een ezel Apeldoorn binnenrijdt, zie 
je het al voor je? De pers zou ervan smullen, ik kan zo een aantal 
grappig bedoelde krantenkoppen en ‘hashtags’ bedenken… Dat 

komt omdat wij Nederlanders een ezel vooral zien als een ‘dom’ dier. 
Maar als Jezus op een ezel Jeruzalem binnenrijdt – en zo de woorden 
vervult die de profeet Zacharia honderden jaren daarvoor had 

gesproken1 – schiet niemand in de lach. Waarom niet? In de ooster-
se wereld van die tijd zijn ezels heel gewone koninklijke last- en 
rijdieren, net als paarden. En toch hadden de mensen wellicht eer-

der verwacht dat Jezus op een paard zou verschijnen. Ze gingen er 
immers van uit dat Hij de Romeinen het land uit zou jagen. Dat doet 
een koning niet op een ezel, maar op een paard. Of liever nog: met 
een hele horde paarden én strijdwagens. Maar als ze Jezus met dat 
idee hun stad binnenhalen, hebben ze nog niet veel van de Messias 
begrepen. De profetie van Zacharia gaat namelijk nog verder: ‘Ik zal 
de strijdwagens uit Efraïm verjagen en de paarden uit Jeruzalem; de 

bogen worden verbroken: Hij zal vrede stichten.’ Geen geweld dus, 
maar vrede. Vandaar ook die ezel en geen paard. Alle associaties 
met oorlog en geweld worden daarmee de kop in gedrukt. Toch is 
dat uiteindelijk niet waar de mensen op hopen. Nu roepen ze nog 
‘Hosanna’ (Heer, help ons, bevrijd ons volk!), maar over een paar 
dagen is dat ‘Weg met Hem!’ en ‘Kruisig Hem!’ geworden. Ze zijn 
teleurgesteld. Gelukkig komen sommigen van hen later tot de ont-

dekking: ‘Juist aan dat kruis heeft Jezus de echte verlossing 
gebracht. Hij verloste ons niet van onze onderdrukkers, maar van al 
onze zonde en schuld.’ Is dat ook jouw belijdenis? 
 

Gebed 
Dank U, Heer Jezus, dat U vrede brengt in plaats van strijd. Dat U in 

plaats van geweld te gebruiken uw eigen bloed vergoot. Voor mij. U 
stierf voor mij, in mijn plaats, om mij vergeving te schenken, en 
eeuwig leven! Duizendmaal, o Heer, zij U daarvoor dank en eer! 
Amen. 
 
 
 

 

 
1 Zacharia 9:9 
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Jezus’ intocht in Jeruzalem 
op een ezel 



  

Maandag 15 april 

 
Hij voor mij – Koning en knecht 
Lezen: Lucas 22:47-51 
 
Weet je waar jouw voornaam vandaan komt en wat die naam 
betekent? Sommige namen hebben een prachtige betekenis. 
Johanna betekent bijvoorbeeld ‘De HEER is genadig’ en Natan 

‘geschenk van God’. Wat mooi als je zo’n naam hebt gekregen en de 
betekenis ervan zichtbaar wordt in je leven. Maar soms lijken namen 
ook een beetje vreemd gekozen. Neem nu de naam van de dienaar 

van de hogepriester over wie we vandaag lazen. Volgens Johannes 
18 heet hij Malchus. Die naam komt van een Hebreeuws woord dat 
‘koning’ betekent. Op zich wel een ‘hoge’ naam voor een knecht, een 

slaaf. Maar in onze tekst zie je iets bijzonders gebeuren, juist als je 
weet dat deze dienaar Malchus, ‘koning’, heet. Als Petrus zijn 
Meester, Jezus, probeert te verdedigen, slaat hij het oor van 
Malchus af. Een paar centimeter meer naar links, en de klap was 
dodelijk geweest…  En Jezus? Wat doet Hij? Maakt Hij het werk van 
Petrus af en ruimt Hij daarna ook de rest van de groep tegen-
standers uit de weg? Wij weten hoe het verhaal afloopt. Voor ons is 

het antwoord op deze vraag dus duidelijk: ‘Nee, natuurlijk niet.’ 
Maar staan we er wel bij stil dat Jezus dat wel had gekund? En dat 
Hij er dus bewust voor heeft gekozen om zich niet te verzetten? 
Opnieuw laat Jezus zien dat Hij niet is gekomen om andermans 
bloed te vergieten, maar om vrede, vergeving, genezing en leven te 
brengen. De knecht die ‘koning’ heet, wordt genezen door de Koning 
die ervoor heeft gekozen om een knecht, een dienaar te worden, 

zich te vernederen en zijn leven te geven, voor ons.1 Hij voor jou en 
voor mij. De vraag is daarom: hoe reageer jij als de grote Ko-
ningknecht je wil genezen van alles wat je nu nog bij Hem weg-

houdt? 
 
Gebed 

Dank U, grote hemelse Koning en Hogepriester, dat U zichzelf hebt 
vernederd voor mij. Dat U mij wilt vergeven, wilt genezen en mij 
vrede en het eeuwige leven wilt schenken. Neem alstublieft alles bij 
mij weg wat mij nog van u afhoudt. En dank U dat U mij door de 
genezing van Malchus heel duidelijk laat zien wat het betekent om je 
vijanden lief te hebben.  
Amen. 
 

 
1 Vgl. Filippenzen 1:6-8      
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Opwekking 268 – Hij kwam bij ons heel gewoon 

  
Hij kwam bij ons, heel gewoon, 
de Zoon van God als mensenzoon. 
Hij diende ons als een knecht 
en heeft zijn leven afgelegd. 
 
Refrein: 

Zie onze God, de Koning-knecht, 
Hij heeft zijn leven afgelegd. 
Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag, 

gedragen door zijn liefd' en kracht. 
 
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 je de wonden zo diep. 
De hand die aard' en hemel schiep, 

vergaf de hand die Hem sloeg. 
De Man, die onze zonden droeg. 
Refrein: 
 
Wij willen worden als Hij. 
Elkanders lasten dragen wij. 
Wie is er ned'rig en klein? 

Die zal bij ons de grootste zijn. 
Refrein: 
 
(c) 1984 Thankyou Music / Universal Songs; tekst & muziek: Graham 
Kendrick; arr.: G. Baker; Ned. tekst: Elly en Rikkert Zuiderveld 



  

Dinsdag 16 april 

 
Hij voor mij – zelfs als ik Hem diep heb gekwetst 
Lezen: Matteüs 26:33-35, 69-74 
 
Wat kun je je verschrikkelijk eenzaam voelen als iemand je negeert 
en doet alsof hij je niet kent, vooral als het een van je beste vrienden 
is. En als je zelf oprecht niets verkeerd hebt gedaan, voelt het nog 

veel pijnlijker. Als je dat weleens hebt meegemaakt, kun je je een 
beetje voorstellen wat Jezus voelde toen een van zijn beste vrienden 
heel duidelijk liet horen dat hij Hem niet kende.  

Eerder die avond was Petrus nog haantje-de-voorste geweest en 
had hij Jezus terechtgewezen: ‘Misschien zullen alle anderen U laten 
zitten, maar ik nooit!’ Maar nu probeert hij zijn eigen hachje te 

redden en piept hij ineens anders: ‘Jezus? Die Man ken ik niet!’ Hij 
vloekt zelfs om zijn woorden kracht bij te zetten. Als je bang bent, 
doe en zeg je soms rare dingen. En als wij dit verhaal lezen, is het 
natuurlijk heel makkelijk om Petrus te veroordelen. Maar wees eens 
eerlijk: durf jij ervoor uit te komen dat Jezus jouw Redder is, ook als 
je dat met je leven moet bekopen? 
Als Petrus drie keer zijn band met Jezus heeft ontkend, kraait er een 

haan en herinnert hij zich de woorden van Jezus en zijn grote mond 
eerder die dag. Hij heeft zijn Heiland drie keer verloochend en Hem 
daarmee diep gekwetst. Als die harde en pijnlijke waarheid tot hem 
doordringt, huilt hij bittere tranen. Misschien denkt hij wel dat hij 
een onvergeeflijke fout heeft gemaakt. Hij kan het niet meer 
terugdraaien… Herkent je dat gevoel? Zijn er momenten geweest 
waarop je er niet voor uit durfde te komen dat je Jezus kende en ben 

je bang dat je Hem daardoor onvergeeflijk diep hebt gekwetst? Kijk 
dan naar het kruis van Jezus. Daar heeft Hij de straf gedragen voor 
al onze zonden. Uit liefde. Voor Petrus, voor jou en voor mij! 

 
Gebed 
Dank U, Heer Jezus, voor uw vergevende liefde. Ik wil U al mijn 

zonden belijden. Vergeef me alstublieft de keren dat ik mijn relatie 
met U ontkende en geef me de kracht en de moed om altijd voor 
mijn geloof in U uit te komen.  
Amen. 
 



8 
 

Petrus’ berouw  

 

Ik heb over water gelopen, 

Mijn leven gedeeld met Hem, 

Hij waste mijn voeten, 

Ik luisterde naar Zijn stem. 

 

Nu huil ik bittere tranen: 

Ik zou dan wel de rots zijn waarop Hij bouwt, 

Maar na alles wat gebeurd is, 

Weet ik niet of Hij me nog vertrouwt. 

 

Ik ga wel weer visser worden, 

zoals voordat Hij in mijn leven verscheen, 

Maar mocht iemand vragen of ik van Hem hou, 

Dan antwoord ik: Ja, zeker, meer dan voorheen! 

 

© Eva Draijer, 2019 



  

Woensdag 17 april 

 
Hij voor mij – dwars door al het onrecht heen  
Lezen: Lucas 23:1-7 
 
Als mensen met een bepaalde vorm van autoriteit – ouders, leden 
van een kerkenraad, leerkrachten, werkgevers, politieagenten, 
politici, rechters enzovoort – een beslissing moeten nemen, 

verwacht je dat ze eerlijk zijn en rechtvaardig handelen, en niet dat 
ze vooral zichzelf proberen te beschermen. Maar toch is er helaas 
ook wat dit betreft nog veel onrecht in de wereld, ook onder 

christenen. Onrecht dat diepe sporen kan trekken en mensenlevens 
kan verwoesten.  
Ook Jezus heeft zulk onrecht aan den lijve ondervonden (en Hij kan 

dus meevoelen met onze pijn als we op dit moment met onrecht 
worstelen!). Wat moet het een teleurstelling zijn geweest dat 
rechter Pilatus niet op zijn strepen durfde te staan, uit angst voor de 
reactie van het volk. Hij was de Romeinse stadhouder; het volk 
moest dus naar hem luisteren, en niet andersom. Hij had Jezus 
moeten laten gaan en Hem zelfs bescherming moeten bieden. Voor 
de volgelingen van Jezus was Pilatus daarom waarschijnlijk zelfs de 

laatste strohalm. Elke rechtvaardige rechter zou Jezus moeten 
vrijspreken. Er was nog een sprankje hoop… maar dat werd al snel 
de grond in geboord. Pilatus schoof de beslissing door naar Herodes 
en gaf uiteindelijk toch toe aan de wens van het volk. Jezus werd ter 
dood veroordeeld door een onrechtvaardig systeem. 
Maar gelukkig is dat niet het einde van het verhaal. Ja, Jezus is 
onschuldig veroordeeld. En Hij is aan het kruis gestorven. Maar dat 

deed Hij voor ons. Door zijn dood én opstanding heeft Hij de straf op 
de zonde gedragen en de dood overwonnen. Zijn dood was geen 
mislukking, maar juist de enige oplossing tegen al het kwaad en 

onrecht in jouw en mijn leven. Hij, de rechtvaardige rechter, nam de 
schuld op zich om ons te bevrijden van onze zonden en uitzicht te 
geven op een toekomst zonder onrecht.  

 
Gebed 
Heer, U weet hoe zwaar onrecht op een mens kan drukken, ook op 
mij. Wilt U alles waar ik diep vanbinnen mee worstel, bij me 
wegnemen? Dank U dat U dwars door alle onrecht heen uw werk op 
aarde hebt volbracht om mij te bevrijden.  
Amen.  
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Pilatus op zijn rechterstoel 



  

Donderdag 18 april – Witte Donderdag 

 
Hij voor mij – de Zoon van de Vader, mijn plaatsvervanger 
Lees Matteüs 27:15-26 
 
Vanavond is het weer op televisie: The Passion. Bekende Neder-
landers spelen de gebeurtenissen in de laatste uren van Jezus’ leven 
na. Ook Barabbas komt er elk jaar weer in voor. Jezus Barabbas 

heette hij, een man met dezelfde naam als onze Heer Jezus 
Christus. De naam Jezus betekent ‘de HEER redt’. En wie een beetje 
thuis is in de talen van de Bijbel, ziet ook dat de naam Barabbas voor 

hen beiden geldt. Barabbas betekent namelijk ‘zoon van de vader’. 
Die beide namen geven het verhaal over Jezus en Barabbas nog een 
diepere betekenis.  

Maar heb jij weleens stilgestaan bij de vraag hoe het voor Barabbas 
moet zijn geweest? De doodstraf hangt boven je hoofd en dan toch, 
op het laatste moment, word je vrijgelaten. Niet te bevatten. Jezus 
kreeg wat Barabbas had verdiend¹: de kruisdood. Hij nam letterlijk 
zijn plaats in. Of Barabbas erbij was toen Jezus werd gekruisigd, 
weten we niet, maar in principe had hij met zijn eigen ogen kunnen 
zien hoe Jezus de Messias in zijn plaats stierf. De Zoon van de 

hemelse Vader, de Redder, stierf onschuldig, en nam daarbij de 
plaats in van een zoon van een aardse vader, een mens zoals jij en 
ik. Hij kreeg de straf die Barabbas had verdiend. De straf die wij 
allemaal hadden verdiend. Want ook al hebben de meesten van ons 
niet zulke grote misdaden begaan als Barabbas, we zijn allemaal 
stuk voor stuk zondig en hebben daardoor de straf op de zonde, de 
dood, verdiend.1 De vraag is vandaag dus niet alleen hoe het voor 

Barabbas moet zijn geweest, maar ook: hoe reageer jij als je tot je 
door laat dringen dat Jezus jouw plaats heeft ingenomen en jouw 
straf heeft gedragen?  

 
Gebed 
Heer Jezus, wat een wonder dat U mijn Redder wilt zijn. Dat U de 

straf wilde dragen die ik had verdiend. Als ik denk aan wat U voor 
mij deed, kan ik U alleen maar danken voor het grote wonder van uw 
zelfopofferende liefde.  
Amen. 
 
 
 

 

 
1 Marcus 15:7  
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Opwekking 470 – Omdat u zoveel van mij hield 

 
Heer, als ik denk aan wat U voor mij deed, 
dan kan ik U alleen maar danken. 
En als ik denk aan de strijd die U streed, 
dan kan ik U alleen maar danken. 
 
Angst en verdriet in Gethsémané; 

door uw eigen vrienden verlaten 
en verraden door een kus, 
geschopt en geslagen, 

omdat U zoveel van mij hield. 
 
Heer, als ik denk aan wat U voor mij deed, 

dan kan ik U alleen maar danken. 
En als ik denk aan de pijn die U leed, 
dan kan ik U alleen maar danken. 
 
Doornen op uw hoofd, 
een speer in uw zij, 
spijkers door uw handen en voeten; 

van het leven beroofd, 
om te sterven voor mij, 
omdat U zoveel van mij hield. 
 
Heer, als ik denk aan wat U voor mij deed, 
dan kan ik U alleen maar danken. 
En als ik denk aan de strijd die U streed, 

dan kan ik U alleen maar danken. 
 
Heer, als ik denk aan wat U voor mij deed, 

dan kan ik U alleen maar danken. 
En als ik denk aan de pijn die U leed, 
dan kan ik U alleen maar danken, (3x) 

o, Heer. 
 
(c) 1995 Celmar Music! 
Tekst & muziek: Marcel Zimmer 



  

Vrijdag 19 april – Goede Vrijdag 

 
Hij voor mij – Hij stierf om mij te redden 
Lezen: Lucas 23:33-43 
 
‘Sorry, ik ben onze afspraak helemaal vergeten!’ Bij iemand die zich 
onzeker voelt, komen deze woorden al snel over als: ‘Ik ben jou 
vergeten, Maar, ach, wat maakt het uit.’ Vergeten worden geeft 

namelijk vaak het nare gevoel dat we niet belangrijk zijn, dat we 
weinig of geen waarde hebben. Juist daarom kan een kaartje, een 
mailtje of een appje aan iemand die eenzaam, ziek of onzeker is ook 

zo veel betekenen. Daarmee laat je weten dat je aan die persoon 
denkt en je hem of haar niet vergeet. Want zeg nou eerlijk, we willen 
toch allemaal graag dat er aan ons wordt gedacht? 

De misdadiger aan het kruis wil ook graag dat er iemand aan hem 
denkt. Niet zomaar iemand, maar Jezus. Anders dan bij alle spotters 
rondom het kruis en zijn ‘collega’ aan de andere zijde van Jezus, 
gaan de ogen van deze misdadiger open voor wie de bebloede, 
gemartelde Man naast hem werkelijk is: ‘Hij is de Messias, de 
Verlosser. Deze Man is onschuldig, en ik hang hier terecht. Hij kiest 
ervoor om zichzelf niet te redden, zodat Hij anderen redding kan 

schenken. Hij is werkelijk de Vredevorst.’ Daarom spreekt hij Jezus 
aan, belijdt dat hij schuldig is en vraagt aan Jezus of Hij aan hem wil 
denken. Meer vraagt hij niet. Hoe Hij aan hem denkt, laat de man 
aan Jezus zelf over. Hij vertrouwt erop dat Jezus heel goed weet wat 
het beste voor hem is (en daarin kunnen wij soms nog veel van deze 
man leren!). En wat doet Jezus? Hij geeft de man nog veel meer dan 
hij vraagt. Jezus zal niet alleen aan hem denken, de man mag ook 

bij Jezus zijn. Voor eeuwig. Bij Jezus is plaats voor mensen die hun 
fouten en schuld erkennen en erop vertrouwen dat Hij hun Redder 
is. Hoor jij daar al bij?  

 
Gebed 
Heer, leer mij om er blindelings op te vertrouwen dat U weet wat het 

beste is voor mij. Wilt U mijn leven leiden en mij de weg wijzen naar 
uw Koninkrijk? Ik belijd dat ik schuldig ben en elke dag weer fouten 
maak. Vergeef mij en red mij. Ik pleit op uw volbrachte werk.  
Amen. 
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Zaterdag 20 april – Stille Zaterdag 

 
Hij voor mij – wat doe ik voor Hem? 
Lezen: Marcus 15:40-47 
 
Heel bewust vóór Jezus kiezen kan grote gevolgen voor je hebben. 
Het betekent ook dat je soms moedig moet zijn en keuzes moet 
maken die anderen niet begrijpen of kunnen waarderen. Jezus zegt 

zelfs dat de mensen je kunnen gaan haten als je Hem liefhebt en 
Hem volgt.1  
De keuze vóór Jezus heeft ook grote gevolgen gehad voor Josef van 

Arimatea. Hij was een vooraanstaande man, een van de leden van 
de Joodse raad. Hij was er ook bij geweest toen de raad had 
besloten om Jezus gevangen te nemen. Maar hij had – waarschijnlijk 

als een van de enigen – niet ingestemd met dat besluit.2 In het 
geheim was hij een leerling van Jezus.3 Maar na de kruisdood van 
zijn Meester, voelde hij zich gedwongen om een moedige stap te 
nemen: hij ging naar Pilatus en vroeg om het lichaam van Jezus. 
Daarna haalde Josef Jezus’ lichaam van het kruis en wikkelde Hem 
in linnen. Dat betekende dus dat Josef het dode lichaam van Jezus 
heeft aangeraakt, en dat had grote gevolgen voor hemzelf. Wie een 

dode aanraakte, was volgens de wet namelijk zeven dagen onrein.4 
Dat betekende dus dat Josef de volgende dag het Pesachfeest niet 
mee mocht vieren. En dat zou natuurlijk meteen opvallen. Door 
deze daad uit liefde en respect voor Jezus kon hij zijn hoge positie en 
zijn goede reputatie onder de Joden in één klap verliezen. Maar hij 
had het voor zijn Meester over. Zijn liefde voor het Lam van God dat 
de zonden van de wereld wegneemt, was groter dan zijn angst om 

buitengesloten (of erger!) te worden. Josef zette veel op het spel om 
Jezus een eervolle begrafenis te geven. En jij? Hoeveel heb jij over 
voor Jezus, de Verlosser die alles overhad voor jou?  
 

Gebed 
Heer, geef mij de kracht om moedig te zijn, net als Josef van 

Arimatea. Om bewust en helemaal vóór U te kiezen, wat de 
gevolgen ook zijn. Ik wil mijn leven in dienst stellen van U.  
Amen. 
 
 
 
 

 

 
1 Johannes 15:19; 2 Lucas 23:50-51; 3 Johannes 19:38; 4 Numeri 19:11 
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In het graf van Jozef van Arimathea 

 
In het graf van Jozef van Arimathea 
Begroeven zij de Heer 
In het graf van Jozef van Arimathea 
Legden zij de Meester neer 
En het verdriet is groot 
Nu is de Meester dood 

Hoe komen zij dit leed te boven 
Ze staren naar de steen 
Zo stil en zo alleen 

Ze kunnen het maar niet geloven 
 
Uit het graf van Jozef van Arimathea 

Is Jezus opgestaan 
Uit het graf van Jozef van Arimathea 
Dat heeft Hij voor ons gedaan 
Zijn macht is meer dan groot 
Veel sterker dan de dood 
De Heer is uit het graf gekomen 
En zo wordt alles goed 

Hij komt ons tegemoet 
En wil in onze harten wonen 
 
Tekst en muziek: Jan Visser 
Staat op: Weet je dat de lente komt 

Josef en de zijnen dragen Jezus naar zijn graf 



  

Zondag 21 april – Paaszondag 

 
Hij voor mij – Hij is opgestaan! 
Lezen: Lucas 24:1-12, 34 
 
Herinner je je de bittere tranen van Petrus nog? De laatste woorden 
die zijn vriend en Meester Jezus uit zijn mond heeft gehoord waren: 
‘Ik ken Hem niet!’ Daarna werd zijn Meester veroordeeld en gedood. 

Je kunt je wel indenken hoeveel verdriet, schuld en schaamte Petrus 
in de tussenliggende dagen moet hebben gevoeld. Net als de andere 
leerlingen heeft hij Jezus keihard in de steek gelaten. Wat een 

waardeloze vriend en leerling voelt hij zich… 
Maar dan komen er ineens een paar vrouwen het huis binnen. ‘Onze 
Heer is opgestaan! Een engel heeft het ons verteld. Het is zoals 

Jezus heeft voorspeld!’ roepen ze enthousiast. De leerlingen vinden 
het maar kletspraat. Het verdriet is die vrouwen zeker naar het 
hoofd gestegen…  
Omdat wij dit verhaal al zo vaak hebben gehoord, vinden we die 
reactie misschien vreemd. Maar is hun gedrag ook niet een beetje 
herkenbaar: je gevoelens afschermen omdat je bang bent dat je 
anders nog meer tegenslagen te verduren krijgt? 

Maar één leerling reageert anders. Hij springt op en rent meteen de 
deur uit, naar het graf toe. Het is Petrus. Hij wil het lege graf met 
eigen ogen zien. Daar slaan zijn moedeloosheid en wanhoop om in 
verwondering. Dit is wonderlijk! Zou het dan toch waar zijn? Herken 
je die vraag omdat je twijfelt of Jezus echt de opgestane Heiland is, 
die ook jouw Redder wil zijn? Doe dan hetzelfde als Petrus: sta op, 
ga naar Hem op zoek. Dan zul je Hem zeker vinden. Net als Petrus. 

Later die dag verschijnt de opgestane Jezus namelijk aan hem. Want 
ook al heeft Petrus Jezus in de steek gelaten, dat is voor Jezus geen 
reden om Petrus te negeren. Nee, het is juist een reden om hem op 

te zoeken. Want hoever we ook van Hem afdwalen en hoe vaak we 
Hem ook in de steek laten, Hij blijft altijd naar ons op zoek, om ons 
weer in zijn armen te sluiten.   

 
Gebed 
Heer Jezus, Lam van God en opgestane Heiland, dank U voor het 
grote wonder van uw opstanding. Vergeef me alstublieft als de 
twijfel soms toch weer toeslaat of als ik toch weer van U afdwaal. 
Houd mij vast, Heer, en laat mij nooit meer gaan.  
Amen. 
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Psalm 91 (Nieuwe Psalmberijming) 

 
1  Wie thuis is bij de hoogste HEER 
en schuilt in zijn ontferming, 
die zegt: ‘Bij U leg ik mij neer, 
mijn toevlucht, mijn bescherming.’ 
De vogelvanger spant zijn net, 
de pest zal zich verbreiden - 

maar over jou zal God, die redt,  
zijn sterke vleugels spreiden. 
 

2  De nacht beangstigt jou niet meer, 
de pijl zal jou niet raken. 
Al gaan verderf en dood tekeer, 

ze kunnen je niets maken. 
Al vallen duizend strijders neer, 
je zult niet hoeven buigen, 
maar slechte mensen straft de HEER, 
daarvan ben jij getuige. 
 
3  God is voor jou een toevluchtsoord; 

Hij opent wijd zijn deuren. 
De Allerhoogste geeft zijn woord 
dat niets jou zal gebeuren. 
Zijn engelen bewaren jou, 
de HEER zal op je letten. 
Zelfs leeuwen drijf je in het nauw 
en adders zul je pletten. 

 
4  God zegt: ‘Omdat jij mij bemint 
zal Ik je trouw bewaren. 

Ik luister naar je als mijn kind, 
sta naast je in gevaren. 
Ik ben het die je redding geeft 

en jou met eer wil kronen. 
Ik zorg ervoor dat je lang leeft; 
mijn heil zal Ik je tonen.’ 
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Jezus is echt opgestaan!  


