
Nieuwe Kerk Utrecht, meditatief voor dinsdag 30 maart in de Stille Week 
 

Stilte 

 
In de stilte mag je de drukte van de dag loslaten en tot rust komen 

 

Luisteren: 
 

Erbarme Dich, mein Gott, Matthäus Passion J.S. Bach 
door de Nederlandse Bachvereniging  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Zry9dpM1_n4&list=RDZry9dpM1_n4&index=2  

 

Gebed 
 

Niet om te oordelen bent U gekomen, Heer onze God, 

maar om te zoeken wat verloren is, 

om te bevrijden wie in schuld en angst gevangen zijn, 

om ons te redden als ons hart ons aanklaagt. 

U bent groter dan ons hart, 

U bent de Schepper van een nieuwe toekomst, 

de God van liefde tot in eeuwigheid. 

 

Lezen: Johannes 13: 31 – 38 
 

‘Ik heb mijn grootheid getoond en ik zal mijn grootheid weer tonen.’ 

Toen Judas weg was zei Jezus: 

‘Nu is de grootheid van de Mensenzoon zichtbaar geworden,  

en door hem de grootheid van God. 

Als Gods grootheid door hem zichtbaar geworden is,  

zal God hem ook in die grootheid laten delen, nu onmiddellijk.  

Kinderen, ik blijf nog maar een korte tijd bij jullie.  

Jullie zullen me zoeken, maar wat ik tegen de Joden gezegd heb, zeg ik nu ook tegen jullie: 

“Waar ik heen ga, daar kunnen jullie niet komen.”  

Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief.  

Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben.  

Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.’ 

Simon Petrus vroeg: ‘Waar gaat u naartoe, Heer?’  

Jezus antwoordde: ‘Ik ga ergens naartoe waar jij nog niet kunt komen, later zul je mij volgen.’  

‘Waarom kan ik u nu niet volgen, Heer? Ik wil mijn leven voor u geven!’ zei Petrus.  

Maar Jezus zei: ‘Jij je leven voor mij geven? 

Waarachtig, ik verzeker je: nog voor de haan kraait zul jij mij driemaal verloochenen. 

 

Meditatief 
 

Petrus schat zichzelf niet bepaald goed in als het gaat om zijn toewijding aan Jezus. 

Wanneer viel jij jezelf tegen toen het erop aan kwam voor je geloof uit te komen?  

Wat heb je met die ontdekking gedaan?  

 

Gebed 
 

Voor welke eigenschap/karaktertrek van God wil je Hem aanbidden en danken? 

God nodigt je uit om te vertellen wat je dwars zit: 

je falen en tekort net zo goed als je teleurstelling en vragen.  

 

 

Luisteren 
 

Christ is mine forevermore 

 
https://www.youtube.com/watch?v=roQovDZeAWE  

https://www.youtube.com/watch?v=Zry9dpM1_n4&list=RDZry9dpM1_n4&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=roQovDZeAWE

