
 

 

 

STILTEMOMENT 4 

 

1. Welkom  

En dit is de wil van Hem Die Mij gezonden heeft, dat ieder die de Zoon ziet en in Hem gelooft, 

eeuwig leven heeft, en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. (Joh 6:40) 

 

2. Gebed 

 

3. Zingen - Psalm 116:3 en 11 

"Och HEER, och, wierd mijn ziel door U gered!" 

Toen hoorde God; Hij is mijn liefde waardig; 

De HEER is groot, genadig en rechtvaardig, 

En onze God ontfermt zich op 't gebed. 

 

Ik zal met vreugd in 't huis des HEEREN gaan, 

Om daar met lof Uw groten naam te danken. 

Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken: 

Elk heff' met mij den lof des HEEREN aan! 

 

4. Bijbellezing  

Lukas 23: 33-43 - De kruisiging 

33 Toen zij op de plaats kwamen die Schedel genoemd werd, kruisigden ze Hem daar, met de 

misdadigers, de één aan de rechter- en de ander aan de linkerzijde. 

34 En Jezus zei: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En ze verdeelden Zijn 

kleren en wierpen het lot. 

35 En het volk stond toe te kijken. En met hen beschimpten ook hun leiders Hem. Zij zeiden: 

Anderen heeft Hij verlost, laat Hij nu Zichzelf verlossen als Hij de Christus is, de Uitverkorene van 

God. 

36 En ook de soldaten kwamen Hem bespotten en brachten Hem zure wijn. 

37 En zij zeiden: Als U de Koning van de Joden bent, verlos dan Uzelf. 

38 En er was ook een opschrift boven Hem geschreven in Griekse, Romeinse en Hebreeuwse letters: 

DIT IS DE KONING VAN DE JODEN. 

39 En een van de misdadigers die daar hingen, lasterde Hem en zei: Als U de Christus bent, verlos 

dan Uzelf en ons. 

40 Maar de andere antwoordde en bestrafte hem: Vreest zelfs u God niet, nu u hetzelfde vonnis 

ondergaat? 

41 En wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf overeenkomstig wat wij gedaan hebben, maar 

Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. 

4 2En hij zei tegen Jezus: Heere, denk aan mij, als U in Uw Koninkrijk gekomen bent. 

43 En Jezus zei tegen hem: Voorwaar, zeg Ik u, heden zult u met Mij in het paradijs zijn. 
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5. Overdenking - Ontvangen Paradijs 

 

6. Stiltemoment   

 

7. Muzikaal intermezzo - Via Dolorosa 

Langs de Via Dolorosa in Jeruzalem die dag, 

Verdrongen zich de mensen in de straat. 

Daar staarden ze Hem na: 

De man die sterven moest op Golgotha. 

 

Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg, 

Ging de Christus, onze Koning als een lam. 

Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart, is Hij gegaan, 

Langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha. 

 

Er kwam bloed uit al zijn wonden, uit de striemen op zijn rug, 

Uit de kroon van doornen om zijn hoofd geklemd. 

En Hij droeg met elke stap 

De hoon van hen die schreeuwden: "Kruisigt Hem!". 

 

Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg, 

Ging de Christus, onze Koning als een lam. 

Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart, is Hij gegaan, 

 

Langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha. 

Zijn kruis werd een troon, zijn bloed wast ons schoon 

En het stroomt door het hart van Jeruzalem. 

 

Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg, 

Ging de Christus, onze Koning als een lam. 

Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart, is Hij gegaan, 

Langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha. 

 

8. Gebed 

 

9. Voordracht - Het hemels paradijs (Jolanda Vlastuin-van Deelen) 

Daar hoog boven de witte wolken 

ligt een hemels paradijs. 

Als in een droom neem ik een kijkje, 

ga jij met mij mee op reis? 

 

Wij lopen op een smalle weg, 

aan 't einde brandt een stralend Licht, 

ik zie een deur wijd open staan, 

de eindbestemming lijkt in zicht. 

 

Kom maar, geef mij maar een hand, 

dan gaan wij saam' de Godsstad in, 

ik weet, 't is nu nog maar een droom, 

maar hoop op Hem schept een begin. 



 

Kijk, de Heer leidt ons naar binnen, 

wonderbaarlijk, wat een pracht, 

wij krijgen elk een sierlijk kleed 

en worden voor Zijn troon gebracht. 

 

Wij knielen voor Zijn grootheid neer, 

aanbidden saam' Zijn heerlijkheid, 

och Heer, als straks de dag aanbreekt 

wordt deze droom dan werkelijkheid? 

 

Schenk dát geloof in onze harten 

door saam' te gaan met ons op reis, 

wilt U ons door Uw hand geleiden 

naar het eeuwig paradijs? 

 

10. Zingen  

Zo lief had God de Vader ons, 

dat Hij zijn eigen Zoon zond. 

Tot heil van ons gebroken hart, 

omdat Hij ons zo kostbaar vond. 

Hoe diep en schrijnend was Gods pijn 

toen Hij zijn Zoon zo lijden zag; 

Toch is het Jezus' bloed dat ons 

weer dicht in zijn nabijheid bracht. 

 

O zie de mens daar aan het kruis, 

met al mijn schuld beladen; 

Beschaamd hoor ik mijn eigen stem 

Hem loochenen en smaden. 

Het was mijn zonde die Hij droeg, 

totdat Hij riep: 'Het is volbracht!'; 

Zijn laatste adem bracht mij hoop, 

zijn sterven werd mijn levenskracht. 

 

Ik roem niet meer in eigen kracht, 

in gaven, in wat wijsheid is; 

Ik roem alleen nog in de Heer, 

Zijn dood en zijn verrijzenis. 

Hoe zou ik delen in zijn loon, 

de zege die Hij heeft behaald? 

Maar dit weet ik met heel mijn hart: 

Zijn offer heeft mijn schuld betaald. 

 

11. Afsluiting 

Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch 

krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig 

ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. 

(Romeinen 8:38-39)  


