
Nieuwe Kerk Utrecht, meditatief voor woensdag 31 maart in de Stille Week 
 

Luisteren 
Het Licht  (Damascus en Kinga Ban) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=45H1YTi92ho  

 

Gebed 
Trouwe God,  

U zegt: mens, waar ben je? En wij verstoppen ons.  

U zegt: vrees niet. En angst vervult ons leven. 

U zegt: mijn kind, geef Mij je hart. En wij houden ons hart vast.  

U zegt: kom tot Mij. En wij blijven op afstand. 

U zegt: volg Mij. En wij wandelen op eigen wegen.  

U zegt: geloof alleen. En wij doen ons best uw liefde waardig te zijn.  

 

Daarom bidden wij, liefdevolle Heer:  

Wij geloven, kom ons ongeloof te hulp.  

Leer ons in vertrouwen uw weg te gaan.  

Help ons gehoor te geven aan uw stem. 

Schenk ons uw Heilige Geest 

Om met goede moed op weg te gaan 

Naar uw koninkrijk van gerechtigheid en vrede.     

 

Lezen: Johannes 16: 33 - 17: 5 
Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij Mij.  

‘Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: ik heb de wereld overwonnen.’ 

Zo sprak hij.  

Daarna sloeg Jezus zijn ogen op naar de hemel en zei: ‘Vader, nu is de tijd gekomen,  

toon nu de grootheid van uw Zoon, dan zal de Zoon uw grootheid tonen.  

Hij heeft van U macht over alle mensen ontvangen,  

de macht om iedereen die U hem gegeven hebt het eeuwige leven te schenken.  

Het eeuwige leven, dat is dat zij U kennen, de enige ware God, en hem die U gezonden hebt, Jezus Christus.  

Ik heb op aarde uw grootheid getoond door het werk te volbrengen dat U mij opgedragen hebt.  

Vader, verhef mij nu tot uw majesteit, tot de grootheid die ik bij U had voordat de wereld bestond. 

 

Meditatief 
Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen.  

Waar zie je dat gebeuren of ervaar je het in je eigen leven?  

Hoe zie je in Jezus de grootheid van de Vader? 

  

    Luisteren 
Crucifixus (Antonio Lotti)  

Maîtrise Notre-Dame de Paris 

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

Vertaling:  

Hij werd voor ons gekruisigd, onder Pontius Pilatus 

Hij heeft geleden en is begraven 

 

Gebed 

Je kunt God danken voor:  

de overwinning op destructieve machten en krachten in de wereld, 

de mogelijkheid om God te kennen en het eeuwige leven te ontvangen.  

Je kunt God bidden voor:  

mensen die vanwege hun geloof vervolgd worden: gemarteld, gevangen gezet, gedood.  

gelovigen in de westerse wereld, waar niet direct vervolging is,  

maar onverschilligheid of subtiele afwijzing je christen zijn uitholt.    

 

Zegen 

Moge de Christus die wandelt op doorboorde voeten met jou wandelen op de weg. 

Moge de Christus die dient met doorboorde handen jouw handen uitstrekken om te dienen. 

Moge de Christus die liefheeft met een doorboord hart jouw hart openen om lief te hebben. 

 

Dat jij mag zien het gelaat van Christus in een ieder die jou zal ontmoeten, 

en dat een ieder die jou ontmoet het gelaat van Christus in jou zien zal. 

https://www.youtube.com/watch?v=45H1YTi92ho
https://www.youtube.com/watch?v=mOZRloHCfBk

