
STILLE WEEK: HEILIGE WOENSDAG 

 

Aansteken van de kaars en stilgebed 

 

Openingswoord  

God is mij altijd tot hulp geweest, 

mijn troost en toeverlaat,  

mijn hoop, mijn leven. 

God die mij in liefde leidt,  

en op de weg mij vergezelt.  

Amen. 

Gebeuren van de dag 13 Nisan  

Het Sanhedrin kwam samen en besloot Jezus uit de weg te ruimen en dit nog voor 

het Pesachfeest. Ondertussen werd Jezus gezalfd door Maria met dure nardusolie. Judas 

Iskariot reageerde: “Die olie is een kapitaal waard! Dat geld had beter besteed kunnen 

worden. U had het aan de armen kunnen geven” (Johannes 12:5). Daarop ging Judas naar 

de leidende priesters en de tempelwachters om met hen te overleggen hoe hij hen kon 

helpen Jezus gevangen te nemen. Die waren daar natuurlijk blij mee. Zij besloten hem er 

geld voor te geven. Judas vond dat best en begon uit te kijken naar een gelegenheid om 

Jezus te laten gevangennemen zonder dat de mensen er iets van zouden merken (Lucas 

22:4-6). 

Gedachte 

Sanhedrin (politiek) en Pesach (godsdienst): beide instellingen die er zijn voor de bestwil 

van mensen. Politiek: mensen zorgen voor elkaar. Godsdienst: God zorgt voor mensen en 

mensen zorgen voor elkaar. Judas en Maria: beide personen zijn volgelingen en vrienden 

van Jezus. Maar zowel de instellingen en de personen die hetzelfde doel voor ogen hebben, 

verschillen. De ene doet waar die voor staat: zorgen, gelovig volgen. De andere doet het 

tegenovergestelde: vrezen (het tegenovergestelde van geloof) en uit angst, wantrouwen en 

machzucht vernietigen (het tegenovergestelde van zorg). Het verschil van dag en nacht, licht 

en duisternis: een leven mét God of zónder God. Het menselijke leven beweegt zich tussen 

hoop en vrees. Maar wie de weg volgt van Jezus en de pijn die dat soms met zich 

meebrengt niet uit de weg gaat, zal steeds weer het licht zien, dat doorbreekt in het duister. 

Wij wachten op het Licht. 

Gebed 

Here God, Gij die het licht geschapen hebt en de duisternis hebt overwonnen, wij danken U 

dat Gij ons deze dag genadig hebt bewaard. Wij vragen U: reken ons niet aan wat wij 

verkeerd deden. Keer ons om naar U toe en laat ons niet vallen uit uw handen. Breng ons bij 

elkaar. Bescherm ons door uw liefde. Amen  

 

Yolanda Dreyer 
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