
STILLE WEEK: HEILIGE DINSDAG 

 

Aansteken van de kaars en stilgebed 

 

Openingswoord  

Gij, die er voor ons zijt  

en ons elkaar gegeven hebt  

schep ons een hart doorzichtig en zuiver  

geef ons een geest vast en moedig  

dat wij voortgaan op de weg  

die uw Zoon voor ons uitging  

breng ons weer thuis, God, 

en doe ons wonen in uw zegen. 

 

Gebeuren van de dag 12 Nisan  

Na de handelaars, pakte Jezus de godsdienstleraars en Farizeeërs aan. Huichelaars! “De 

godsdienstleraars en de Farizeeërs moeten de wet van Mozes handhaven. U moet precies 

doen wat zij zeggen. Maar hun voorbeeld mag u beslist niet volgen. Ze doen zelf niet wat zij 

zeggen (Mattheüs 23:2-3). Daarna kreeg Jezus een spervuur aan vragen. Wie bent U dan?” 

vroegen zij en Hij antwoordde: “De Vader en Ik zijn één.” Zij pakten stenen om Hem te 

stenigen (Johannes 10:30-31). 

Gedachte 

Wie is hij, die Jezus? Één met God – één van hart en één van zin. Zijn leven klinkt op in 

volle harmonie met Gods wezen, doen en laten. Vandaar zijn botsingen met het wanklankige 

van het menszijn. Mensen willen “orde” scheppen en ordelijk leven – op zich een goed doel 

– maar dan worden ze wettisch, willen een machtsgreep krijgen op hun medemens terwijl zij 

voor zichzelf de vrijheid nemen om dezelfde wetten helemaal niet zo strict na te komen. Dit 

zien we overal om ons heen, ook in de kerk. Wanneer het eigen belang voorop staat wordt 

het “ik” de norm – dubbele standaarden. Kunnen we ons afvragen: Hoe volgen wij Jezus? 

Misschien ook struikelend over ons eigen wanklankig menszijn. De Farizeeërs waren 

immers gelovigen, die “kerkmensen” van die tijd. Deze week, volgend in Jezus’ spoor, 

luisteren wij in stilte om het verschil te horen tussen wanklank en harmonie. Wij evalueren 

hóé ons instrument opklinkt in en bijdraagt tot Gods groot orkest. Wij bidden dat Gods Geest 

ons vervult, onze geloofsoren opent zodat wij ons ons leven instemmen op de toon die 

Jezus aangeeft en één van hart en één van zin worden met hem. 

Gebed 

God, onze Vader, van U zijn de eeuwen en de tijden, de dagen en de nachten.  

Laat niet toe dat wij leven alsof wij niets meer te verwachten hebben. Dat in ons uw licht niet 

dooft. Dat Gij ons steeds tot leven blijft bewegen, uw Adem over onze leegte waait.  

Geef ons elkaar als onderdak van vrede, dat wij elkaar steeds lezen bij uw licht. 

Op hoop van zegen gaan wij met Jezus door het donker, als Gij uw Naam in onze dromen 

schrijft. Zegene ons. Amen  

Yolanda Dreyer 


