
Nieuwe Kerk Utrecht, meditatief voor zaterdag 3 april in de Stille Week 
 

Luisteren: 
Ruht wohl (Johannes Passion J.S.Bach) 

door de Nederlandse Bach vereniging 

 
Ruht wohl, ihr heiligen Gebeine, 

Die ich nun weiter nicht beweine, 

Ruht wohl und bringt auch mich zur Ruh! 

Das Grab, so euch bestimmet ist 

Und ferner keine Not umschließt, 

Macht mir den Himmel auf und schließt die Hölle zu. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O9bOaHvKUZE&list=RDO9bOaHvKUZE&start_radio=1&t=93  

 

Lezen: Johannes 19: 38 – 42 
Na deze gebeurtenissen vroeg Josef uit Arimatea  

– die uit vrees voor de Joden in het geheim een leerling van Jezus was –  

aan Pilatus of hij het lichaam van Jezus mocht meenemen.  

Pilatus gaf toestemming en Josef nam het lichaam mee.  

Nikodemus, die destijds ’s nachts naar Jezus toe gegaan was, kwam ook; 

hij had een mengsel van mirre en aloë bij zich, wel honderd litra.  

Ze wikkelden Jezus’ lichaam met de balsem in linnen, zoals gebruikelijk is bij een Joodse begrafenis.  

Dicht bij de plaats waar Jezus gekruisigd was lag een olijfgaard,  

en daar was een nieuw graf, waarin nog nooit iemand begraven was.  

Omdat het voor de Joden voorbereidingsdag was en dat graf dichtbij was, legden ze Jezus daarin.  

 

Meditatief 
Sta er bij stil dat 

geen van de leerlingen zorgt voor een waardige begrafenis van Jezus’ dode lichaam 

maar wel 2 mannen (Josef van Arimatea en Nikodemus),   

 die bang waren om er voor uit te komen dat ze geïnteresseerd waren in Jezus.  

 

Luisteren 
Thank You (Jesus Army) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YbzIp0r8z1Q  

 

Gebed  
Luthers avondgebed 

 

Heer, blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen. 

Blijf bij ons en bij Uw ganse kerk aan de avond van de dag, 

aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld. 

Blijf bij ons met Uw genade en goedheid, 

met Uw troost en zegen, 

met Uw woord en sacrament. 

Blijf bij ons wanneer over ons komt 

de nacht van beproeving en van angst, 

de nacht van twijfel en aanvechting, 

de nacht van de strenge, bittere dood. 

Blijf bij ons in leven en in sterven, 

in tijd en eeuwigheid. 

 

Zegen 
Moge de baby van Bethlehem je vrede geven. 

Moge het kind van Nazareth je vreugde geven. 

Moge de man van Galilea je kracht geven. 

Moge de Messias van Golgotha je moed geven. 

Moge de opgestane Jezus je hoop geven. 

En de opgevaren Christus een voorsmaak van zijn glorie. 

https://www.youtube.com/watch?v=O9bOaHvKUZE&list=RDO9bOaHvKUZE&start_radio=1&t=93
https://www.youtube.com/watch?v=YbzIp0r8z1Q

