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Wie is Jezus?
Het thema voor deze stille week is: ‘Wie is Jezus?’

De evangelieschrijver Johannes neemt ons deze week mee op zijn zoektocht naar een 

antwoord op deze vraag. In zeven verschillende uitspraken van Jezus laat hij ons zien 

Wie Jezus is.

Jezus zegt: 

• Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven

• Ik ben het Licht voor de wereld

• Ik ben de goede Herder

• Ik ben het Brood dat Leven geeft

• Ik ben de Koning der Joden

• Ik ben de Deur voor de schapen

• Ik ben de Opstanding en het Leven.

Voor de Joden zijn Jezus’ uitspraken heel duidelijk. Met de uitspraak ‘Ik ben …’  identificeert 

Jezus Zich met de Naam waarmee God Zich in het Oude Testament bekendgemaakt heeft 

aan Mozes (Exodus 3 vers 14). Jezus toont hiermee aan dat Hij op gelijke voet staat met 

God: Hij ís God!

Elke avond luisteren we in stilte naar een uitspraak van Jezus over zichzelf, de 

zogenaamde ‘Ik ben’-woorden. We houden een korte meditatie, we bidden, we zingen en 

we zijn stil om ons te concentreren op de Heer Jezus zelf.

Op Goede Vrijdag vieren we in de eredienst het heilig Avondmaal onder het thema ‘Ik 

ben de Koning der Joden’.

Op Paaszondag breekt de stilte open! Jezus Christus staat op!

De teksten zijn afkomstig van ds. Jan K.C. Kronenberg, Leeuwarden. www.stilleweek.nl

Kaarsen doven

Elke dag doven we één van de adventskaarsen die we in de weken voor de viering van 

het Kerstfeest hebben aangestoken.

De kaarsen symboliseren het licht dat in de wereld is gekomen met de komst van de 

Zoon van God naar deze aarde. Zijn licht doorbreekt de duisternis van de wereld.

Nu, in deze Stille Week, wordt het steeds donkerder rondom Hem. De duisternis lijkt 

het weer te gaan winnen van het licht. Als Jezus sterft op Goede Vrijdag is het helemaal 

donker geworden. 

Maar op Paasmorgen, de dag van de opstanding uit de dood, straalt voor ons opnieuw 

zijn licht.
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‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven’ 

Begroeting 

Aanvangstekst: Johannes 14:6

Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader 

komen dan door Mij.’

Samenzang: Liederen v.d. Gemeentezang 202: 1 en 4  

1 Jezus, leven van mijn leven, Jezus, dood van mijne dood,

  die voor mij U hebt gegeven in de bangste zielenood,

  opdat ‘k weten zou in ’t sterven, dat ik ’t leven mag beërven.

  Heel mijn hart brengt U, o Heer, daarvoor eeuwig dank en eer. 

4 Dank, mijn Heiland, voor uw lijden, voor uw bitt’re, bange nood,

  voor uw heilig, biddend strijden, voor uw trouw tot in de dood!

  Voor de wonden, U geslagen, voor het kruis, door U gedragen,

  voor al ’t heil, aan mij geschied, klinkt in eeuwigheid mijn lied.

Bijbellezing: Johannes 13:36-14:7

Overdenking

Gebed

Samenzang: Zingende gezegend 299: 1, 3 en 4 (mel. Gz. 334)

1 Lieve God, Gij hebt de tijd, dag en nacht hebt Gij geschapen;

  Gij die licht en donker scheidt, tijd voor werken, tijd voor slapen,

  Gij hebt ons die tijd gegeven om naar uw rijk toe te leven.

3 Heer, Gij sprak: Ik ben de weg en de waarheid en het leven.

  Spreek dan in ons hart, en zeg dat zal sterven al ons streven –

  onze onvolkomen daden zijn volmaakt in uw genade!

4 Help ons om die weg te gaan, alle rust in U te vinden,

  zodat wij uw stem verstaan: Kom tot Mij, vermoeide hinde,

  opgejaagd en voortgedreven, zie, Ik schenk u eeuwig leven!

Doven van de eerste kaars

We verlaten in stilte de kerkzaal

Maandag15 april
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‘Ik ben het Licht voor de wereld’ 
Begroeting

 

Aanvangstekst: Johannes 8 vers 12 en 9 vers 5

Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: ‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie Mij volgt 

loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’ ‘Zolang Ik in de 

wereld ben, ben Ik het licht voor de wereld.’

Samenzang: Zingende gezegend 218 (mel. Gz. 460)

1 Heer, wij zijn bijeengekomen, mensen, overal vandaan;

  had Gij ons niet meegenomen, niemand was hierheen gegaan,

  want wij schromen hier te komen, volop in het licht te staan.

2 Komend uit een nacht van zonden staan wij voor U, groot en klein,

  en belijden onomwonden: schuldig zijn wij en onrein.

  Ach, wij vonden zoveel zonden dat zij niet te tellen zijn.

3 Bron van liefde, zeer verheven, helder stralend als de zon,

  bleef uw warmte weg, maar even, niemand die hier wezen kon –

  hoogverheven licht ten leven dat het duister overwon!

4 Laat uw liefde ons bestralen, laat het licht zijn om ons heen;

  Gij vergeeft wel duizend malen onze zonden, één voor één.

 Als wij falen, weer verdwalen schijnt uw licht, uw licht alleen!

Bijbellezing:  Johannes 17:1-8

Overdenking

Gebed

Samenzang: Opwekking 595

Licht van de wereld, U scheen in mijn duisternis;

nu mag ik zien wie U bent.

Liefde die maakt dat ik U wil kennen Heer,

bij U wil zijn elk moment.

Refrein: Voor U wil ik mij buigen, U wil ik aanbidden,

U wil ik erkennen als mijn Heer.

Want U alleen bent waardig, heilig en rechtvaardig,

U bent zo geweldig goed voor mij.

Hemelse Heer, U die hoog en verheven bent,

Koning vol glorie en macht,

bent als een kind naar de wereld gekomen, legde uw heerlijkheid af.  Refrein

En nooit besef ik hoe U leed, de pijn die al mijn zonde deed. (2x)

Refrein.

Doven van de tweede kaars. 

We verlaten in stilte de kerkzaal

Dinsdag16 april
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‘Ik ben de goede Herder’ 
 Begroeting 

Aanvangstekst: Johannes 10:11 en 14

‘Ik ben de goede Herder. Een goede Herder geeft zijn leven voor de schapen.’

‘Ik ben de goede Herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen Mij, zoals de 

vader Mij kent en Ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen.’

Samenzang: Zingende gezegend 79: 1, 2 en 6 (mel. Ps. 38)

1 Herder, hoeder van uw schapen, als wij slapen

  houdt Gij over ons de wacht;

  Heer, gedenk aan mij ten goede in de woede

  van de boze in de nacht.

2 Ik belijd voor U mijn zonden onomwonden;

  mij moest Gij, in angst en leed

  biddend, bloedend voor uw kudde, wakker schudden;

  Heer, vergeef wat ik misdeed!

6 Houd mij Heer, zo bang te moede, in uw hoede;

  doe mij wonen in uw huis.

  Herder, hoeder van uw schapen, ik ga slapen

  in de schaduw van uw kruis!

Bijbellezing: Johannes 18:1-11

Overdenking

Gebed

Samenzang: Psalm 23:1

De Here wil mijn trouwe herder wezen,

Geen ding ontbreekt mij, ik heb niets te vrezen.

Hij schenkt mij rust in frisse groene weiden,

aan stromen waar Zijn hand mij heen zal leiden.

Hij sterkt mijn ziel, verkwikt mij met Zijn zegen,

leidt om Zijn naam mij op de rechte wegen.

Doven van de derde kaars

We verlaten in stilte de kerkzaal

Woensdag17 april
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‘Ik ben het Brood dat Leven geeft’
Begroeting 

Aanvangstekst: Johannes 6:35, 48 en 51

’Ik ben het brood dat leven geeft,’ zei Jezus. ‘Wie bij Mij komt zal geen honger meer 

hebben, en wie in Mij gelooft zal nooit meer dorst hebben.’

‘Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald; wanneer iemand dit 

brood eet zal hij eeuwig leven. En het brood dat Ik zal geven voor het leven van de 

wereld, is mijn lichaam.’

Samenzang: Opwekking 27 (gedeeltelijk)

1 Leid mij, Heer, o machtig Heiland, door dit leven aan uw hand.

  Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig,

  wees mijn Gids in ’t barre land.

  Gij mijn Sterkte, Gij mijn Leider,

  vul mij met uw Geest steeds meer,

  vul mij met uw Geest steeds meer.

2 Laat mij zijn een Godsgetuige, sprekend van U meer en meer.

  Leid mij steeds door uwe liefde,

  groeiend naar uw beeld, o Heer.

  Brood des levens, Brood des Hemels,

  voed mij dat ik groei naar U,

  voed mij dat ik groei naar U.

Bijbellezing: Johannes 18:12-14 en 19-24.

Overdenking

Gebed

 

Samenzang: Zingende gezegend 137 (mel. Ps. 81)

1 Christus, levensbrood, manna ons gegeven –

  in de hongersnood zult Gij met ons zijn,

  bron in de woestijn, water, waarlijk leven!

2 Gij zijt ons ten licht – volk, reis vrolijk verder!

  Hij, de deur, gaat dicht als de dag zich neigt,

  als het duister dreigt blijft Hij onze herder.

3 Heer, Gij zegt: Ik ben opstanding en leven.

  Ik, ik ben de weg, waarheid, levensgroot –

  leugens lopen dood, Ik leid u ten leven.

4 Gij zijt onze stam, wij de kleine ranken

  die de landman nam om in U te zijn;

  alle goede wijn is aan U te danken.

5 Heer, Gij zijt ons brood, herder, nu en later

  deur tegen de dood, wijnstok, ware weg,

  licht in heg en steg, levenwekkend water.

Doven van de vierde kaars

We verlaten in stilte de kerkzaal

Donderdag
18 april
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We vieren in de eredienst het Heilig Avondmaal onder het thema:

‘Ik ben de Koning de Joden’

U en jij worden van harte uitgenodigd voor de diensten in

De Hoeksteen, 19:30 uur door Reinier Kramer

Vrijdag
19 april

Koningik ben de

van de joden

Johannes 19:19
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‘Ik ben de Deur voor de schapen’
Begroeting 

Aanvangstekst: Johannes 10:7-9

Hij ging verder: ‘Waarachtig, Ik verzeker u: Ik ben de deur voor de schapen. Wie 

vóór Mij kwamen waren allemaal rovers, maar de schapen hebben niet naar hen 

geluisterd.

Ik ben de deur: wanneer iemand door Mij binnenkomt zal hij gered worden; hij zal 

in en uit lopen en hij zal weidegrond vinden...’

Samenzang: Gezang 75: 1, 3, 8, 14 en 2

1 U kennen, uit en tot U leven, Verborgene die bij ons zijt,

   zolang ons ’t aanzijn is gegeven, de aarde en de aardse tijd, -

   o Christus, die voor ons begin en einde zijt, der wereld zin!

3 O Christus, ons van God gegeven, Gij tot in alle eeuwigheid

   de weg, de waarheid en het leven, Gij zijt de zin van alle tijd.

   Vervul van dit geheimenis uw kerk die in de wereld is.

8 Gij zijt het licht van God gegeven, een zon die nog haar stralen spreidt,

   wanneer het nacht wordt in ons leven, wanneer het nacht wordt in de tijd.

   O licht der wereld, zie er is voor wie U kent geen duisternis.

14 Gij zijt tot herder ons gegeven, wij zijn de schapen die Gij weidt;

   waar Gij ons leidt is ’t goed te leven, Heer, die ons voorgaat door de tijd.

   Wie bij U blijft en naar U ziet, verdwaalt in deze wereld niet.

2 Gij zijt het brood van God gegeven, de spijze van de eeuwigheid;

   Gij zijt genoeg om van te leven voor iedereen en voor altijd.

   Gij voedt ons nog, o hemels brood, met leven midden in de dood.

Bijbellezing: Johannes 19:38-42

Overdenking

Gebed

Samenzang: Gereformeerd Kerkboek 161: 1, 3 en 4

1 Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta.

  Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt.

  Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga,

  zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta.

  Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij.

  Heer, ik bid U, blijf mij nabij.

3 Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw.

  Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart.

  En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer.

  Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los.

  Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd,

  en in uw vergeving leef ik nu.

4 Vader van het leven, ik geloof in U.

  Jezus, de Verlosser, wij hopen steeds op U.

  Kom hier in ons midden, Geest van liefd’ en kracht.

  U die via duizend wegen ons hier samenbracht;

  en op duizend wegen zendt U ons weer uit,

  om het zaad te zijn van Gods rijk. 

We verlaten in stilte de kerkzaal

Zaterdag
20 april
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“Ik ben de Opstanding en het Leven”

Het is Pasen! Christus is opgestaan!

U en jij worden van harte uitgenodigd voor de kerkdiensten

De Hoeksteen

9.30 uur Reinier Kramer

En

14:30 uur _____ 

Zondag
21 april

Johannes 11:25

ik ben de

en
 he

t

leven
opstanding
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