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DIENST	12	EVANGELIËN	
	
	
	
	
1e	Evangelie		
	
P	 En	 opdat	 wij	 waardig	mogen	 zijn	 om	 te	 luisteren	 naar	 het	

heilig	Evangelie,	laat	ons	de	Heer	bidden.	
	

Wijsheid.	Staat	op.	Laat	ons	luisteren	naar	het	heilig	Evangelie.		
	
	 Vrede	aan	allen.	
	

Lezing	uit	het	heilig	Evangelie	volgens	Johannes.	
	
De	Heer	Jezus	zeide	tot	Zijn	Leerlingen:	Nu	is	de	Zoon	des	Mensen	
verheerlijkt,	 en	 God	 is	 verheerlijkt	 in	 Hem.	 Als	 God	 in	 Hem	
verheerlijkt	is,	dan	zal	God	ook	Hem	bij	Zichzelf	verheerlijken,	ja,	
Hij	zal	Hem	spoedig	verheerlijken.	Mijn	kinderen,	nog	slechts	korte	
tijd	ben	Ik	bij	u.	Gij	zult	Mij	zoeken,	en	zoals	Ik	reeds	tot	de	Joden	
gezegd	heb,	zo	zeg	Ik	het	nu	ook	tot	u:	Waar	Ik	heenga,	kunt	gij	niet	
komen.	Een	nieuw	Gebod	geef	Ik	u:	Hebt	elkander	 lief,	zoals	Ik	u	
heb	liefgehad,	zo	moet	ook	gij	elkander	liefhebben.	Hieraan	zullen	
allen	 weten	 dat	 gij	 Mijn	 Leerlingen	 zijt,	 wanneer	 gij	 elkander	
liefhebt.	Toen	vroeg	Simon	Petrus	Hem:	Heer,	waar	gaat	Gij	heen?	
Jezus	antwoordde:	Waar	Ik	heenga	kunt	gij	Mij	nu	niet	volgen;	maar	
later	zult	gij	Mij	volgen.	Daarop	zeide	Petrus:	Heer,	waarom	kan	ik	
U	thans	nog	niet	volgen?	Voor	U	wil	ik	mijn	leven	geven!	Maar	Jezus	
antwoordde	 hem:	 Zult	 gij	werkelijk	 voor	Mij	 uw	 leven	 inzetten?	
Voorwaar,	 Ik	 zeg	 u:	 De	 haan	 zal	 niet	 kraaien,	 voordat	 gij	 Mij	
driemaal	verloochend	hebt.	
	
De	Heer	zeide	tot	Zijn	Leerlingen:	Uw	hart	worde	niet	ontsteld:	gij	
gelooft	in	God,	gelooft	ook	in	Mij.	In	het	Huis	Mijns	Vaders	zijn	vele	



woningen;	zo	niet,	dan	had	Ik	het	u	gezegd.	Ik	ga	er	heen	om	u	een	
plaats	te	bereiden.	Maar	als	Ik	ben	heengegaan	en	een	plaats	voor	
u	heb	bereid,	dan	kom	Ik	terug.	En	Ik	zal	u	tot	Mij	nemen,	opdat	ook	
gij	moogt	zijn	waar	Ik	ben.	Gij	weet	waar	Ik	heenga,	en	gij	kent	de	
weg.	Toen	zei	Thomas:	Heer,	wij	weten	niet	waar	Gij	heengaat,	hoe	
zouden	we	dan	de	weg	kennen?	Jezus	zeide	hem:	Ik	ben	de	Weg,	de	
Waarheid	en	het	Leven.	Niemand	komt	tot	de	Vader	dan	door	Mij.	
Indien	gij	Mij	werkelijk	gekend	had,	dan	zoudt	ge	ook	Mijn	Vader	
kennen.	Vanaf	dit	ogenblik	kent	gij	Hem	en	hebt	gij	Hem	gezien.	
Toen	 zei	 Filippos:	 Heer,	 laat	 ons	 de	 Vader	 zien,	 dan	 is	 het	 ons	
genoeg.	Daarop	zeide	Jezus:	Zolang	ben	Ik	reeds	bij	u,	Filippos,	kent	
gij	Mij	dan	nog	niet?	Wie	Mij	ziet,	heeft	ook	de	Vader	gezien.	Hoe	
kunt	ge	dan	zeggen:	Laat	ons	de	Vader	zien?	Gelooft	gij	dan	niet	dat	
Ik	 in	de	Vader	ben,	 en	de	Vader	 in	Mij?	De	woorden	die	 Ik	 tot	u	
spreek,	zeg	Ik	niet	uit	Mijzelf:	het	is	de	Vader	Die	in	Mij	blijft,	Die	de	
werken	doet.	Geloof	Mij	toch:	Ik	ben	in	de	Vader,	en	de	Vader	is	in	
Mij.	Geloof	Mij	anders	op	grond	van	de	werken.	Voorwaar,	Ik	zeg	u:	
Wie	in	Mij	gelooft,	ook	hij	zal	de	werken	verrichten,	die	Ik	doe;	ja,	
nog	grotere	zal	hij	doen,	want	Ik	ga	tot	de	Vader.	En	alles	wat	gij	
zult	 vragen	 in	 Mijn	 Naam,	 dat	 zal	 Ik	 doen,	 opdat	 de	 Vader	
verheerlijkt	worde	in	de	Zoon.	Ja,	alles	wat	gij	zult	vragen	in	Mijn	
Naam,	 dat	 zal	 Ik	 doen.	 Indien	 gij	 Mij	 liefhebt,	 onderhoudt	 Mijn	
geboden.	 Dan	 zal	 Ik	 de	 Vader	 bidden,	 en	 Hij	 zal	 u	 een	 andere	
Trooster	 geven	 om	 bij	 u	 te	 blijven	 in	 eeuwigheid:	 de	 Geest	 der	
Waarheid,	Die	de	wereld	niet	kan	ontvangen,	omdat	ze	Hem	niet	
ziet	en	niet	kent.	Maar	gij	kent	Hem,	want	Hij	blijft	bij	u	en	is	in	u.	
Ik	zal	u	niet	als	wezen	achterlaten,	Ik	kom	tot	u	terug.		Nog	een	korte	
tijd,	en	de	wereld	ziet	Mij	niet	meer.	Maar	gij	zult	Mij	zien,	want	Ik	
leef,	en	ook	gij	zult	leven.	En	dan	zult	gij	weten	dat	Ik	in	Mijn	Vader	
ben,	 en	 gij	 in	 Mij,	 en	 Ik	 in	 u.	 Wie	 Mijn	 geboden	 heeft	 en	 ze	
onderhoudt,	hij	is	het	die	Mij	liefheeft.	En	wie	Mij	liefheeft,	hem	zal	
ook	Mijn	Vader	 liefhebben,	en	 Ik	zal	Mijzelf	aan	hem	openbaren.	
Judas,	niet	de	Iskariot,	zei	tot	Hem:	Heer,	hoe	komt	het	dat	Gij	Uzelf	
wel	 aan	 ons	 wilt	 openbaren,	 maar	 niet	 aan	 de	 wereld?	 Jezus	
antwoordde	hem:	 Indien	 iemand	Mij	 liefheeft,	zal	hij	Mijn	woord	
onderhouden;	dan	zal	Mijn	Vader	hem	beminnen,	en	wij	zullen	tot	
hem	 komen	 en	 bij	 hem	 verblijven.	 Wie	 Mij	 niet	 liefheeft,	



onderhoudt	Mijn	woorden	niet.	Daarbij	komt,	dat	het	woord	dat	gij	
hoort,	niet	van	Mijzelf	is,	maar	van	de	Vader	Die	Mij	gezonden	heeft.	
Dit	alles	heb	Ik	tot	u	gesproken	terwijl	 Ik	nog	bij	u	ben;	maar	de	
Trooster,	de	Heilige	Geest	Die	de	Vader	zenden	zal	in	Mijn	Naam,	
Hij	zal	u	alles	leren,	en	u	herinneren	aan	alles	wat	Ik	u	gezegd	heb.	
Vrede	laat	Ik	u:	Mijn	vrede	geef	Ik	u.	Niet	zoals	de	wereld	die	geeft,	
geef	Ik	hem	u.	Uw	hart	worde	niet	ontsteld	noch	bevreesd.	Gij	hebt	
gehoord	dat	 Ik	 tot	u	gezegd	heb:	 “Ik	ga	heen,	maar	 Ik	kom	 tot	u	
terug”.	 Zo	 gij	 Mij	 liefhebt,	 dan	 zoudt	 gij	 u	 verheugen	 omdat	 Ik	
gezegd	heb:	“Ik	ga	naar	Mijn	Vader”.	De	Vader	is	immers	groter	dan	
Ik.	Daarom	heb	Ik	het	u	ook	gezegd	voordat	het	gebeurt,	opdat	gij	
gelooft	wanneer	het	gebeurt.	 Ik	zal	niet	veel	meer	met	u	kunnen	
spreken,	want	de	vorst	van	deze	wereld	is	in	aantocht,	en	in	Mij	is	
er	niets	dat	hem	toebehoort.	Maar	de	wereld	moge	weten	dat	Ik	de	
Vader	liefheb,	en	dat	Ik	handel	zoals	de	Vader	Mij	gebiedt.	Staat	op,	
laat	 ons	 gaan.	De	Heer	 zeide	 tot	Zijn	Leerlingen:	 Ik	ben	de	ware	
Wijnstok	en	Mijn	Vader	is	de	Wijngaardenier.	Elke	rank	aan	Mij	die	
geen	vrucht	draagt,	snijdt	Hij	af;	en	elke	rank	die	wel	vrucht	draagt,	
snoeit	Hij,	opdat	deze	nog	meer	vrucht	zal	dragen.	Nu	zijt	gij	rein	
door	het	woord	dat	Ik	tot	u	gesproken	heb.	Blijft	in	Mij,	zoals	ook	Ik	
blijf	in	u.	Evenals	de	rank	geen	vrucht	kan	dragen	uit	zichzelf	als	ze	
niet	aan	de	wijnstok	blijft,	zo	kunt	ook	gij	het	niet	als	gij	niet	blijft	
in	Mij.	Ik	ben	de	Wijnstok,	gij	zijt	de	ranken.	Wie	in	Mij	blijft,	en	Ik	
in	hem,	hij	draagt	rijke	vrucht:	want	zonder	Mij	kunt	gij	niets	doen.		
Als	iemand	niet	in	Mij	blijft,	dan	wordt	hij	weggeworpen,	zoals	de	
rank,	en	hij	verdort.	Men	raapt	ze	bijeen,	werpt	ze	in	het	vuur	en	ze	
worden	verbrand.	Maar	zo	gij	 in	Mij	blijft,	 en	Mijn	woorden	 in	u	
blijven,	vraagt	dan	wat	gij	maar	wilt,	en	het	zal	u	geschieden.	Want	
dit	is	het,	wat	Mijn	Vader	verheerlijkt:	dat	gij	veel	vrucht	draagt,	en	
dat	gij	Mijn	Leerlingen	zijt.	Gelijk	de	Vader	Mij	heeft	liefgehad,	zo	
heb	 Ik	 ook	 u	 bemind.	 Blijft	 in	Mijn	 Liefde.	 Als	 gij	 Mijn	 geboden	
onderhoudt,	zult	gij	in	Mijn	Liefde	blijven;	zoals	ook	Ik	de	geboden	
van	Mijn	Vader	heb	onderhouden	en	in	Zijn	Liefde	blijf.	Dit	alles	heb	
Ik	u	gezegd	opdat	Mijn	blijdschap	in	u	zij,	en	uw	vreugde	volkomen	
mag	 zijn.	 Dit	 is	 Mijn	 Gebod:	 hebt	 elkander	 lief	 zoals	 Ik	 u	 heb	
liefgehad.	Niemand	heeft	groter	liefde	dan	wie	zijn	leven	geeft	voor	
zijn	vrienden.	Gij	zijt	Mijn	vrienden	als	gij	doet	wat	Ik	u	gebied.	Ik	



noem	u	geen	knechten	meer,	want	de	knecht	weet	niet	wat	zijn	heer	
doet.	Maar	u	heb	Ik	vrienden	genoemd,	omdat	Ik	u	alles	bekend	heb	
gemaakt	 wat	 Ik	 van	Mijn	 Vader	 gehoord	 heb.	 	 Niet	 gij	 hebt	 Mij	
uitverkoren,	maar	Ik	heb	u	uitverkoren.	En	Ik	heb	u	aangesteld	om	
vrucht	te	dragen,	en	dat	uw	vrucht	duurzaam	moge	zijn,	opdat	de	
Vader	u	alles	zou	geven	wat	gij	Hem	zult	vragen	in	Mijn	Naam.	Dit	
gebied	Ik	u:	hebt	elkander	lief.	Indien	de	wereld	u	haat,	weet	dan	
dat	ze	Mij	het	eerst	heeft	gehaat.	Zo	gij	van	de	wereld	waart,	zou	de	
wereld	beminnen	wat	haar	toebehoort.	Doch	omdat	gij	niet	van	de	
wereld	zijt,	maar	Ik	u	uit	de	wereld	heb	uitverkoren,	daarom	haat	
u	de	wereld.	Denkt	aan	het	woord	dat	Ik	u	gezegd	heb:	“Een	dienaar	
is	niet	meer	dan	zijn	heer”.	Als	men	Mij	vervolgd	heeft,	dan	zal	men	
ook	u	vervolgen;	als	men	op	Mijn	woord	acht	geslagen	heeft,	dan	
zal	men	ook	op	het	uwe	acht	slaan.	Maar	dit	alles	zal	men	u	aandoen	
omwille	 van	 Mijn	 Naam,	 omdat	 zij	 Hem	 niet	 kennen	 Die	 Mij	
gezonden	 heeft.	 	 Als	 Ik	 niet	 was	 gekomen	 en	 niet	 tot	 hen	 had	
gesproken,	dan	zouden	ze	geen	zonde	hebben;	maar	nu	hebben	ze	
geen	verontschuldiging	voor	hun	zonde.	Wie	Mij	haat,	die	haat	ook	
Mijn	 Vader.	 Zo	 Ik	 onder	 hen	 niet	 de	 werken	 had	 gedaan	 die	
niemand	 anders	 ooit	 gedaan	 heeft,	 dan	 zouden	 ze	 geen	 zonde	
hebben.	Maar	ze	hebben	ze	gezien,	en	toch	haten	ze	Mij	zowel	als	
Mijn	Vader.	Zo	 is	het	woord	 in	vervulling	gegaan	dat	 in	hun	Wet	
geschreven	staat:	“Zij	hebben	Mij	gehaat	zonder	reden”	(Ps.	68:5).	
Wanneer	de	Trooster	komt,	Die	Ik	u	van	de	Vader	zenden	zal,	de	
Geest	der	Waarheid,	Die	van	de	Vader	uitgaat,	dan	zal	Hij	van	Mij	
getuigen.		En	ook	gij	moet	getuigen,	omdat	gij	van	het	begin	af	bij	
Mij	zijt	geweest.	Dit	alles	heb	Ik	u	gezegd	opdat	gij	geen	ergernis	
neemt.		Want	men	zal	u	uit	de	synagoge	bannen;	ja,	het	uur	komt	
dat	ieder	die	u	doodt,	zal	menen	daardoor	eer	te	bewijzen	aan	God.	
En	dit	zullen	zij	u	aandoen,	omdat	zij	de	Vader	niet	kennen,	zomin	
als	 zij	Mij	 kennen.	Maar	 Ik	heb	u	dit	 alles	 tevoren	gezegd	opdat,	
wanneer	het	uur	gekomen	is,	gij	u	moogt	herinneren	dat	Ik	het	u	
gezegheb,	al	heb	Ik	het	u	niet	in	het	eerste	begin	gezegd,	omdat	Ik	
toen	nog	bij	u	was.	Nu	echter	ga	Ik	heen	tot	Hem	Die	Mij	gezonden	
heeft;	 toch	 vraagt	 niemand	 van	 u:	 “Waar	 gaat	 Gij	 heen?”.	 Maar	
omdat	Ik	u	dit	gezegd	heb,	is	uw	hart	van	droefheid	vervuld.	Toch	
zeg	Ik	u	de	waarheid:	Het	is	goed	voor	u	dat	Ik	heenga;	want	als	Ik	



niet	heenga,	kan	de	Trooster	niet	tot	u	komen,	maar	zo	Ik	heenga,	
zal	 Ik	Hem	tot	u	zenden.	En	wanneer	Hij	komt,	zal	Hij	de	wereld	
overtuigen	 van	 zonde,	 van	 gerechtigheid	 en	 van	 oordeel.	 Van	
zonde,	omdat	zij	 in	Mij	niet	geloven.	Van	gerechtigheid,	omdat	Ik	
heenga	tot	de	Vader	en	gij	Mij	niet	langer	ziet.	Van	oordeel,	omdat	
de	 vorst	 dezer	wereld	 geoordeeld	 is.	 Nog	 veel	meer	 heb	 Ik	 u	 te	
zeggen,	maar	gij	 kunt	het	nu	nog	niet	dragen.	Maar	wanneer	Hij	
komt,	de	Geest	der	Waarheid,	dan	zal	Hij	u	tot	de	volle	waarheid	
geleiden.	Want	Hij	 zal	 niet	 spreken	 uit	 Zichzelf,	maar	 al	wat	 Hij	
hoort	 zal	 Hij	 spreken,	 en	 Hij	 zal	 u	 de	 toekomende	 dingen	
verkondigen.	Hij	 zal	Mij	 verheerlijken,	want	Hij	 zal	uit	het	Mijne	
nemen	om	het	u	 te	verkondigen.	Alles	wat	de	Vader	heeft,	 is	het	
Mijne.	Daarom	heb	Ik	gezegd:	“Hij	neemt	uit	het	Mijne	om	het	u	te	
verkondigen”.	 Nog	 een	 korte	 tijd	 en	 gij	 ziet	 Mij	 niet	 meer;	 en	
nogmaals	een	korte	tijd,	dan	zult	gij	Mij	weer	zien;	want	Ik	ga	heen	
tot	 de	 Vader.	 Daarop	 zeiden	 sommigen	 Zijner	 Leerlingen	 onder	
elkander:	Wat	betekent	toch	wat	Hij	ons	zegt	over	een	korte	tijd	en	
gij	ziet	Mij	niet	meer,	en	nogmaals	een	korte	tijd	en	gij	zult	Mij	weer	
zien?	En:	 Ik	ga	heen	tot	de	Vader?	En	zij	zeiden:	Wat	bedoelt	Hij	
toch	met	die	korte	tijd?	Wij	begrijpen	niet	waar	Hij	over	spreekt.	
Jezus	bemerkte	dat	zij	Hem	iets	wilden	vragen,	en	Hij	sprak	tot	hen:	
Bespreekt	gij	soms	dit	onder	elkander	dat	Ik	gezegd	heb:	“Nog	een	
korte	tijd	en	gij	ziet	Mij	niet	meer,	en	nogmaals	een	korte	tijd	en	gij	
zult	 Mij	 weer	 zien”?	 Voorwaar,	 Ik	 zeg	 u:	 Gij	 zult	 wenen	 en	
jammeren,	 maar	 de	 wereld	 zal	 zich	 verheugen;	 gij	 zult	 diep	
bedroefd	zijn,	maar	juist	die	droefheid	zal	in	vreugde	verkeren.	Een	
vrouw	die	baart	heeft	smart	wanneer	haar	uur	gekomen	is,	maar	
nadat	 zij	 haar	 kind	 ter	wereld	 heeft	 gebracht,	 dan	 denkt	 zij	 niet	
meer	aan	haar	weeën,	van	blijdschap	dat	er	een	mens	geboren	is.	
Zo	hebt	ook	gij	nu	smart,	maar	Ik	zal	u	weder	zien;	en	dan	zal	uw	
hart	zich	verblijden	en	niemand	kan	u	deze	vreugde	ontnemen.	En	
op	die	dag	zult	gij	Mij	niets	vragen.	Voorwaar,	Ik	zeg	u:	Al	wat	gij	de	
Vader	zult	vragen	in	Mijn	Naam,	dat	zal	Hij	u	geven.	Tot	nu	toe	hebt	
gij	niets	gevraagd	in	Mijn	Naam.	Vraagt	en	gij	zult	het	verkrijgen,	en	
dan	zal	uw	vreugde	volkomen	zijn.	Deze	dingen	heb	Ik	in	beelden	
tot	u	gesproken;	het	uur	komt	dat	Ik	niet	meer	in	beelden	tot	u	zal	
spreken,	maar	u	vrijuit	de	Vader	zal	verkondigen.	Op	die	dag	zult	



gij	bidden	in	Mijn	Naam.	En	Ik	zeg	u	niet	dat	Ik	dan	de	Vader	voor	u	
vragen	zal;	want	de	Vader	Zelf	heeft	u	lief,	omdat	gij	Mij	liefhebt,	en	
omdat	gij	gelooft	dat	Ik	van	God	ben	uitgegaan.	Ik	ben	van	de	Vader	
uitgegaan	en	in	de	wereld	gekomen.	Nu	verlaat	Ik	de	wereld	en	ga	
terug	naar	de	Vader.	Toen	zeiden	Zijn	Leerlingen	Hem:	Inderdaad,	
nu	spreekt	Gij	vrijuit,	zonder	beelden.	Nu	zien	we	dat	Gij	alles	weet,	
en	dat	men	u	niet	eens	behoeft	te	vragen;	daarom	geloven	wij	dat	
Gij	van	God	zijt	uitgegaan.	Jezus	antwoordde	daarop:	Gelooft	gij	nu	
werkelijk?	 Zie,	 het	 uur	 komt,	 ja,	 het	 is	 reeds	 gekomen,	 dat	 gij	
verstrooid	wordt,	 ieder	 naar	 het	 zijne,	 en	 dat	 gij	Mij	 alleen	 laat.	
Toch	ben	Ik	niet	alleen,	want	de	Vader	is	met	Mij.	Dit	alles	heb	Ik	u	
gezegd	opdat	gij	vrede	zult	hebben	in	Mij.	Gij	lijdt	wel	verdrukking	
in	deze	wereld,	maar	schept	moed:	Ik	heb	de	wereld	overwonnen.	
Dit	gezegd	hebbende	sloeg	Jezus	de	ogen	op	naar	de	hemel	en	zeide:	
Vader,	 het	 uur	 is	 gekomen:	 verheerlijk	 Uw	 Zoon,	 opdat	 ook	 Uw	
Zoon	U	verheerlijke.	Want	Gij	hebt	Hem	macht	gegeven	over	alle	
vlees,	 om	 het	 eeuwige	 Leven	 te	 schenken	 aan	 allen	 die	 Gij	 Hem	
gegeven	hebt.	Dit	is	immers	het	eeuwige	Leven,	dat	zij	U	kennen,	de	
enige,	 waarachtige	 God,	 en	 Hem	 Die	 Gij	 gezonden	 hebt:	 Jezus	
Christus.	 Ik	 heb	 U	 verheerlijkt	 op	 de	 aarde,	 door	 het	 werk	 te	
volbrengen	dat	Gij	Mij	hebt	opgedragen.	En	nu,	Vader,	verheerlijk	
Mij	 bij	 Uzelf,	 met	 de	 heerlijkheid	 die	 Ik	 bij	 U	 bezat	 voordat	 de	
wereld	bestond.	Ik	heb	Uw	Naam	geopenbaard	aan	de	mensen	Die	
U	Mij	gegeven	hebt	uit	de	wereld.	Zij	waren	van	U	en	Gij	hebt	ze	aan	
Mij	gegeven,	en	zij	hebben	Uw	woord	onderhouden.	Nu	weten	zij,	
dat	 alles	 wat	 Gij	 Mij	 gegeven	 hebt	 van	 U	 afkomstig	 is.	Want	 de	
woorden	die	Gij	Mij	gegeven	hebt,	die	heb	Ik	weer	aan	hen	gegeven.	
Zij	hebben	die	aangenomen	en	zij	hebben	in	waarheid	erkend	dat	
Ik	van	U	ben	uitgegaan.	En	zij	geloven	dat	Gij	Mij	gezonden	hebt.	Ik	
bid	U	voor	hen.	Ik	bid	met	voor	de	wereld,	maar	voor	hen	die	Gij	Mij	
gegeven	hebt,	omdat	zij	de	Uwen	zijn.	Al	het	Mijne	is	het	Uwe,	en	
het	Uwe	is	het	Mijne:	 Ik	ben	verheerlijkt	 in	hen.	Voortaan	ben	Ik	
niet	meer	in	de	wereld;	maar	zij	blijven	nog	in	de	wereld,	terwijl	Ik	
tot	 U	 kom.	 Heilige	 Vader,	 bewaar	 hen	 in	 Uw	 Naam,	 die	 Gij	 Mij	
gegeven	hebt,	opdat	zij	één	mogen	zijn,	zoals	Wij.	Zolang	Ik	bij	hen	
was,	heb	Ik	hen	bewaard	in	Uw	Naam,	die	Gij	Mij	gegeven	hebt.	Ik	
heb	over	hen	gewaakt,	en	er	is	niemand	van	hen	verloren	gegaan,	



behalve	 de	 zoon	 des	 verderfs,	want	 zo	moest	 de	 Schrift	 vervuld	
worden.	Maar	nu	kom	Ik	tot	U,	en	Ik	zeg	dit	alles	terwijl	Ik	nog	in	de	
wereld	ben,	opdat	zij	Mijn	vreugde	ten	volle	in	hen	zouden	bezitten.	
Ik	heb	hun	Uw	woord	gegeven,	en	de	wereld	haat	hen;	omdat	zij	
niet	van	de	wereld	zijn,	zoals	ook	Ik	niet	van	de	wereld	ben.	Ik	bid	
niet	dat	Gij	hen	uit	de	wereld	wegneemt,	maar	dat	Gij	hen	bewaart	
tegen	de	Boze.	Zij	zijn	niet	van	de	wereld,	zoals	ook	Ik	niet	van	de	
wereld	 ben.	Heilig	 hen	 in	Uw	waarheid:	Uw	woord	 is	Waarheid.	
Vader,	zoals	ook	Gij	Mij	in	de	wereld	gezonden	hebt,	zo	heb	Ik	ook	
hen	in	de	wereld	gezonden.	En	Ik	heilig	Mijzelf	voor	hen,	opdat	ook	
zij	in	waarheid	geheiligd	mogen	zijn.	Niet	voor	hen	alleen	bid	Ik	u,	
maar	ook	voor	allen	die	door	hun	woord	in	Mij	geloven,	opdat	zij	
allen	één	zijn,	gelijk	Gij,	Vader,	in	Mij,	en	Ik	in	U.	Mogen	zij	in	Ons	
één	 zijn,	 opdat	 de	 wereld	 gelove	 dat	 Gij	 Mij	 gezonden	 hebt.	 De	
heerlijkheid	die	Gij	aan	Mij	gegeven	hebt,	heb	Ik	hun	geschonken,	
opdat	zij	één	zijn,	gelijk	Wij	één	zijn:	Ik	in	hen,	en	Gij	in	Mij,	zodat	
zij	volkomen	worden	tot	één,	en	de	wereld	moge	erkennen	dat	Gij	
Mij	 gezonden	 hebt,	 en	 dat	 Gij	 hen	 liefhebt,	 zoals	 Gij	 Mij	 hebt	
liefgehad.	 Vader,	 Ik	 wil	 dat	 zij,	 die	 Gij	 Mij	 gegeven	 hebt,	 bij	 Mij	
mogen	zijn,	waar	Ik	Zelf	ben	om	Mijn	heerlijkheid	te	aanschouwen	
die	Gij	Mij	gegeven	hebt.	Want	Gij	hebt	Mij	liefgehad	reeds	voor	de	
grondvesting	der	wereld.	Gerechte	Vader,	de	wereld	kent	U	niet,	
maar	Ik	ken	U;	en	dezen	hebben	erkend	dat	Gij	Mij	gezonden	hebt.	
Ik	heb	hun	Uw	Naam	doen	kennen,	en	 Ik	zal	hem	bekendmaken,	
opdat	de	liefde	waarmee	Gij	Mij	hebt	bemind,	in	hen	moge	zijn,	en	
Ik	in	hen.	Na	dit	gezegd	te	hebben,	ging	Jezus	met	Zijn	Leerlingen	
de	stad	uit,	over	de	Kedronbeek.	Daar	was	een	hof,	waar	Hij	met	
Zijn	Leerlingen	binnenging.	
	
	
2	Evangelie		
	
P	 En	 opdat	 wij	 waardig	mogen	 zijn	 om	 te	 luisteren	 naar	 het	

heilig	Evangelie,	laat	ons	de	Heer	bidden.	
	

Wijsheid.	Staat	op.	Laat	ons	luisteren	naar	het	heilig	Evangelie.		
	



	 Vrede	aan	allen.	
	

Lezing	uit	het	heilig	Evangelie	volgens	Johannes.	
	
Te	 dien	 tijde	 ging	 Jezus	met	 Zijn	 Leerlingen	de	 stad	 uit,	 over	 de	
Kedronbeek.	 Daar	 was	 een	 hof;	 waar	 Hij	 met	 Zijn	 Leerlingen	
binnenging.	Ook	Judas,	Zijn	verrader,	kende	die	plaats,	omdat	Jezus	
daar	 dikwijls	 was	 samengekomen	 met	 Zijn	 Leerlingen.	 	 Judas	
bracht	 een	 troep	 soldaten	 en	 knechten	 van	 de	Opperpriester	 en	
Fariseeën	daarheen,	voorzien	van	lantarens,	 fakkels	en	wapenen.	
Maar	 Jezus,	Zich	bewust	van	alles	wat	Hem	overkomen	zou,	 trad	
naar	voren	en	zei	 tot	hen:	Wie	 zoekt	ge?	Men	antwoordde	Hem:	
Jezus	van	Nazareth.	Jezus	zeide	hun:	Ik	ben	het.	Ook	Judas,	die	Hem	
verried,	 stond	 bij	 hen.	 Maar	 toen	 Hij	 hun	 zei:	 “Ik	 ben	 het”,	
schrokken	zij	terug	en	vielen	ter	aarde.	Opnieuw	vroeg	Hij	hun:	Wie	
zoekt	gij?	en	zij	zeiden:	Jezus	van	Nazareth.		Jezus	antwoordde:	Ik	
heb	 u	 toch	 gezegd	dat	 Ik	 het	 ben;	 als	 ge	Mij	 zoekt,	 laat	 hen	 dan	
heengaan.	Zo	moest	het	woord	vervuld	worden,	dat	Hij	gesproken	
had:	 “Van	 hen	 die	 Mij	 door	 U	 gegeven	 waren,	 heb	 Ik	 niemand	
verloren	 laten	gaan”.	Toen	 trok	Simon	Petrus	het	 zwaard	dat	hij	
droeg;	 hij	 trof	 de	 knecht	 van	 de	 Hogepriester	 en	 sloeg	 hem	 het	
rechteroor	af.	Die	knecht	nu	heette	Malchos.	Maar	Jezus	sprak	tot	
Petrus:	Steek	het	zwaard	 in	de	schede;	zou	 Ik	soms	weigeren	de	
Kelk	te	drinken,	die	de	Vader	Mij	te	drinken	geeft?	De	krijgsbende,	
met	 hun	 overste	 en	 de	 knechten	 der	 Joden,	 namen	 Jezus	 toen	
gevangen	 en	 boeiden	 Hem.	 Zij	 brachten	 Hem	 eerst	 naar	 Annas,	
want	hij	was	de	schoonvader	van	Kajafas	die	dat	jaar	Hogepriester	
was.	Deze	Kajafas	had	aan	de	Joden	de	raad	gegeven:	“Het	is	goed	
dat	 één	 mens	 sterft	 voor	 het	 volk”.	 Simon	 Petrus	 en	 de	 andere	
Leerling	 waren	 Jezus	 gevolgd.	 Deze	 Leerling	 was	 met	 de	
Hogepriester	 bekend;	 hij	 ging	 met	 Jezus	 in	 het	 paleis	 van	 de	
Hogepriester,	 terwijl	 Petrus	 buiten	 bij	 de	 poort	 bleef	 staan.	 Nu	
kwam	echter	de	andere	Leerling,	die	met	de	Hogepriester	bekend	
was,	naar	buiten	om	met	de	portierster	 te	spreken,	en	hij	bracht	
Petrus	naar	binnen.	Maar	die	dienares,	de	poortwachtster,	zei	tot	
Petrus:	Zijt	gij	soms	ook	een	Leerling	van	die	Mens?	Hij	zeide:	Ik	
niet.	De	knechten	en	de	dienaars	stonden	zich	te	warmen	bij	een	



kolenvuur	dat	zij	hadden	aangelegd,	want	het	was	koud.	Ook	Petrus	
kwam	bij	hen	staan	om	zich	 te	warmen.	 Intussen	ondervroeg	de	
Hogepriester	 Jezus	 over	 Zijn	 Leerlingen	 en	 over	 Zijn	 Leer.	 Jezus	
antwoordde	hem:	Ik	heb	openlijk	tot	de	wereld	gesproken.	Ik	heb	
altijd	Mijn	onderricht	gegeven	in	synagogen	en	in	de	Tempel,	waar	
alle	 Joden	 bijeenkomen,	 en	 Ik	 heb	 nooit	 iets	 in	 het	 verborgene	
gezegd.	Waarom	ondervraagt	 gij	Mij	dan?	Vraag	het	 aan	hen	die	
gehoord	hebben	wat	Ik	tot	hen	gesproken	heb;	zie,	zij	weten	wat	Ik	
gezegd	heb.	Bij	deze	woorden	gaf	een	der	knechten,	die	bij	 Jezus	
stond,	Hem	een	slag	in	het	gezicht,	zeggend:	Is	dat	een	manier	om	
de	Hogepriester	te	antwoorden?	Jezus	gaf	hem	ten	antwoord:	Als	
Ik	 verkeerd	 heb	 gesproken,	 toon	 dan	 aan	 wat	 er	 verkeerd	 was,	
maar	heb	Ik	goed	gesproken,	waarom	slaat	gij	Mij	dan?	Toen	zond	
Annas	Hem	geboeid	naar	Kajafas,	de	Hogepriester.	Intussen	stond	
Simon	Petrus	zich	te	warmen,	en	sommigen	zeiden	hem:	Zijt	ook	gij	
niet	een	van	Zijn	Leerlingen?	Hij	loochende	het	en	zei:	Ik	niet.	Een	
der	 knechten	 van	 de	 Hogepriester,	 een	 familielid	 van	 hem	 wie	
Petrus	het	oor	had	afgeslagen,	zei:	Heb	ik	u	niet	bij	Hem	gezien,	in	
de	hof?	Toen	loochende	Petrus	het	wederom	en	terstond	kraaide	
de	 haan.	 Nu	 werd	 Jezus	 van	 Kajafas	 naar	 het	 gerechtsgebouw	
gebracht;	het	was	nog	vroeg	in	de	morgen.	Maar	de	Joden	traden	
het	 gerechtsgebouw	 niet	 binnen	 om	 zich	 niet	 te	 verontreinigen,	
maar	het	Pascha	te	kunnen	eten.	
	
	
	
3e	Evangelie	(Joh.13:31-18:1)	
	
P	 En	 opdat	 wij	 waardig	mogen	 zijn	 om	 te	 luisteren	 naar	 het	

heilig	Evangelie,	laat	ons	de	Heer	bidden.	
	

Wijsheid.	Staat	op.	Laat	ons	luisteren	naar	het	heilig	Evangelie.		
	
	 Vrede	aan	allen.	
	

Lezing	uit	het	heilig	Evangelie	volgens	Mattheus.	
	



	
Nu	 zij	 Jezus	 in	 hun	 macht	 hadden,	 brachten	 Hem	 naar	 de	
Hogepriester	 Kajafas,	 waar	 de	 Schriftgeleerden	 en	 de	 Oudsten	
reeds	bijeen	waren.	Petrus	volgde	Hem	van	verre	tot	aan	het	paleis	
van	 de	Hogepriester.	Hij	 ging	 naar	 binnen	 en	 nam	plaats	 bij	 het	
dienstvolk,	om	te	zien	hoe	het	zou	aflopen.	De	Opperpriesters	en	
het	gehele	Sanhedrin	zochten	naar	een	valse	aanklacht	tegen	Jezus	
om	Hem	ter	dood	te	brengen,	maar	ze	vonden	niets,	ofschoon	er	
vele	 valse	 getuigen	 optraden.	Maar	 ten	 laatste	 kwamen	 er	 twee	
naar	voren	die	verklaarden:	Hij	heeft	 gezegd:	 “Ik	kan	de	Tempel	
Gods	afbreken	en	 in	drie	dagen	weer	opbouwen”.	Toen	stond	de	
Hogepriester	op	en	zeide	Hem:	Geeft	Gij	geen	antwoord	op	wat	zij	
tegen	 U	 getuigen?	 Maar	 Jezus	 bleef	 zwijgen.	 Nu	 sprak	 de	
Hogepriester	 tot	 Hem:	 Ik	 bezweer	 U	 bij	 de	 levende	 God	 ons	 te	
zeggen	of	Gij	de	Christus	zijt,	de	Zoon	van	God.	Jezus	gaf	hem	ten	
antwoord:	Gij	zegt	het,	maar	Ik	zeg	u:	Van	nu	af	zult	ge	de	Zoon	des	
Mensen	gezeten	zien	aan	de	rechterhand	van	de	Kracht,	komende	
op	de	wolken	des	hemels.	Toen	scheurde	de	Hogepriester	zijn	kleed	
en	riep	uit:	Hij	heeft	God	gelasterd,	wat	hebben	we	nog	getuigenis	
nodig?	Gij	hebt	nu	zelf	Zijn	godslastering	gehoord.	Wat	dunkt	u?	Zij	
antwoordden:	Hij	is	des	doods	schuldig.	Toen	spuwden	ze	Hem	in	
het	gezicht	en	sloegen	Hem	met	vuisten.	Anderen	sloegen	Hem	in	
het	gezicht,	zeggend:	Profeteer	nu	eens,	Christus,	wie	U	geslagen	
heeft?	Intussen	zat	Petrus	buiten	in	de	voorhof.	Er	kwam	een	slavin	
naar	hem	toe,	die	zei:	Gij	waart	ook	bij	Jezus,	de	Galileër.	Maar	hij	
loochende	het	ten	aanhoren	van	allen	en	zei:	 Ik	weet	niet	wat	ge	
bedoelt.	Maar	toen	hij	wegging	naar	de	poort,	merkte	een	andere	
slavin	hem	op	en	zei	tot	de	aanwezigen:	Die	man	was	ook	bij	Jezus	
de	Nazareër.	Hij	loochende	het	opnieuw	en	zwoer:	Ik	ken	die	Mens	
niet.	 Kort	 daarop	 kwamen	 de	 omstanders	 naar	 Petrus	 toe	 en	
zeiden:	Werkelijk,	gij	Zijt	een	van	hen;	zelfs	uw	spraak	verraadt	u.	
Toen	begon	hij	te	vloeken	en	te	zweren:	Ik	ken	die	Mens	niet.	Op	
datzelfde	ogenblik	kraaide	een	haan.	Toen	herinnerde	Petrus	zich	
het	woord	dat	Jezus	tot	hem	gezegd	had:	“Eer	de	haan	kraait,	zult	
ge	Mij	driemaal	verloochend	hebben”.	En	hij	ging	naar	buiten	en	
begon	bitter	te	wenen.		
	



	
	
4e	Evangelie	
	
P	 En	 opdat	 wij	 waardig	mogen	 zijn	 om	 te	 luisteren	 naar	 het	

heilig	Evangelie,	laat	ons	de	Heer	bidden.	
	

Wijsheid.	Staat	op.	Laat	ons	luisteren	naar	het	heilig	Evangelie.		
	
	 Vrede	aan	allen.	
	

Lezing	uit	het	heilig	Evangelie	volgens	Johannes.	
	
Te	 dien	 tijde	 werd	 Jezus	 van	 Kajafas	 naar	 het	 gerechtsgebouw	
gebracht;	het	was	nog	vroeg	in	de	morgen.	Maar	de	Joden	traden	
het	 gerechtsgebouw	 niet	 binnen	 om	 zich	 niet	 te	 verontreinigen,	
maar	het	Pascha	te	kunnen	eten.	Daarom	kwam	Pilatus	tot	hen	naar	
buiten	 en	 vroeg:	 Waarvan	 beschuldigt	 gij	 deze	 Mens?	 Zij	
antwoordden	 hem:	 Indien	Hij	 geen	 boosdoener	was,	 zouden	we	
Hem	 niet	 aan	 u	 overleveren.	 Pilatus	 sprak:	 Neemt	 Hem	 zelf	 en	
vonnist	Hem	volgens	uw	Wet.	De	Joden	zeiden	echter:	Wij	mogen	
niet	iemand	ter	dood	brengen.	Zo	zou	het	woord	van	Jezus	vervuld	
worden	toen	Hij	had	aangeduid	welke	dood	Hij	zou	sterven.	Nu	ging	
Pilatus	weer	in	het	gerechtsgebouw,	liet	Jezus	komen	en	sprak	tot	
Hem:	Zijt	Gij	de	Koning	der	Joden?	Daarop	gaf	Jezus	ten	antwoord:	
Zegt	 gij	 dit	 uit	 uzelf,	 of	 hebben	 anderen	 u	 dit	 over	 Mij	 gezegd?	
Pilatus	 antwoordde:	 Ik	 ben	 toch	 geen	 Jood?	 Uw	 eigen	 volk	 en	
opperpriesters	 hebben	 U	 aan	 mij	 overgeleverd.	 Wat	 hebt	 Gij	
gedaan?	Jezus	antwoordde:	Mijn	Koninkrijk	is	niet	van	deze	wereld.	
Indien	Mijn	Koninkrijk	van	deze	wereld	zou	zijn,	dan	zouden	Mijn	
dienaars	voor	Mij	gestreden	hebben	opdat	Ik	niet	aan	de	Joden	zou	
worden	overgeleverd.	Maar	Mijn	Koninkrijk	is	nu	eenmaal	niet	van	
hier.	 Daarop	 zeide	 Pilatus:	 Gij	 zijt	 dus	 toch	 een	 Koning?	 Jezus	
antwoordde:	Het	 is	 zoals	 gij	 zegt:	 Ik	 ben	Koning,	 daartoe	 ben	 Ik	
geboren	en	in	de	wereld	gekomen,	opdat	Ik	van	de	Waarheid	zou	
getuigen.	 Ieder	 die	 uit	 de	 waarheid	 is,	 luistert	 naar	 Mijn	 stem.	
Pilatus	zeide	Hem:	Wat	is	waarheid?	Na	deze	woorden	ging	hij	naar	



buiten	 tot	de	 Joden	en	zei	 tot	hen:	 Ik	vind	geen	enkele	schuld	 in	
Hem.	Maar	er	bestaat	hier	toch	een	gewoonte	dat	ik	iemand	voor	u	
vrijlaat	bij	het	Paasfeest?	Zal	ik	u	dan	de	Koning	der	Joden	vrijlaten?	
Toen	 begonnen	 ze	 opnieuw	 te	 schreeuwen	 en	 riepen:	Hem	niet,	
maar	Barabbas.	En	Barabbas	was	een	rover.	Toen	liet	Pilatus	Jezus	
grijpen	en	geselen.	En	de	soldaten	vlochten	een	kroon	van	doornen	
en	zetten	die	op	Zijn	hoofd.	Zij	wierpen	Hem	een	purperen	mantel	
om,	traden	op	Hem	toe	en	zeiden:		Wees	gegroet,	Koning	der	Joden;	
en	dan	sloegen	ze	Hem	in	het	gezicht.	Nu	kwam	Pilatus	opnieuw	
naar	buiten	en	sprak	tot	hen:	Ziet,	ik	breng	Hem	voor	u	naar	buiten	
om	 u	 te	 doen	weten	 dat	 Ik	 geen	 enkele	 schuld	 in	 Hem	 vind.	 Zo	
kwam	Jezus	dus	naar	buiten	met	de	doornenkroon	en	de	purperen	
mantel.	 En	 Pilatus	 zeide:	 Ziet,	 de	 Mens.	 Maar	 toen	 de	
opperpriesters	en	hun	knechten	Hem	zagen,	schreeuwden	zij	het	
uit:	Kruisig	Hem,	Kruisig	Hem.	Pilatus	zei	hun:	Neemt	Hem	zelf	en	
kruisigt	 Hem,	 want	 ik	 vind	 geen	 schuld	 in	 Hem.	 De	 Joden	
antwoordden	hem:	Wij	hebben	een	Wet,	en	volgens	onze	Wet	moet	
Hij	 sterven,	 want	 Hij	 heeft	 Zichzelf	 voor	 Gods	 Zoon	 uitgegeven.	
Toen	 Pilatus	 dit	 hoorde,	 werd	 hij	 nog	 meer	 bevreesd.	 Hij	 ging	
opnieuw	het	gerechtsgebouw	binnen	en	sprak	tot	Jezus:	Vanwaar	
zijt	Gij?	Maar	Jezus	gaf	hem	geen	antwoord.	Pilatus	zei	dan	tot	Hem:	
Spreekt	Gij	niet	tot	mij?	Weet	Gij	soms	niet	dat	ik	de	macht	heb	om	
U	vrij	te	laten,	en	de	macht	om	U	te	kruisigen?	Jezus	antwoordde:	
Gij	zoudt	niet	de	minste	macht	over	Mij	hebben	als	u	die	niet	door	
de	 overheid	 gegeven	 was.	 Daarom	 heeft	 hij	 die	 Mij	 aan	 u	
overgeleverd	 heeft,	 een	 grotere	 zonde.	 	 Om	 die	 reden	 trachtte	
Pilatus	Hem	in	vrijheid	te	stellen.	Maar	de	Joden	schreeuwden	het	
uit:	Als	gij	Hem	vrij	laat,	zijt	gij	niet	langer	een	vriend	van	de	keizer.	
Want	wie	zich	voor	koning	uitgeeft	staat	op	tegen	de	keizer.	Toen	
Pilatus	dit	hoorde,	 liet	hij	 Jezus	naar	buiten	brengen;	en	hij	zette	
zich	neer	op	de	rechterstoel,	op	de	plaats	die	Lithostrotos	heet,	in	
het	Hebreeuws:	Gabbatha.	Het	was	de	dag	der	voorbereiding	van	
het	Pascha,	ongeveer	het	zesde	uur.	En	hij	zeide	tot	de	Joden:	Ziet	
uw	Koning!	Maar	zij	schreeuwden:	Weg	met	Hem!	Weg	met	Hem!	
Kruisig	 Hem!	 Pilatus	 zei:	 Moet	 ik	 dan	 uw	 Koning	 kruisigen?	 De	
opperpriesters	 antwoordden:	 Wij	 hebben	 geen	 koning	 dan	 de	
keizer.	Toen	gaf	hij	Hem	aan	hen	over	om	gekruisigd	te	worden.	



5e	Evangelie	
	
P	 En	 opdat	 wij	 waardig	mogen	 zijn	 om	 te	 luisteren	 naar	 het	

heilig	Evangelie,	laat	ons	de	Heer	bidden.	
	

Wijsheid.	Staat	op.	Laat	ons	luisteren	naar	het	heilig	Evangelie.		
	
	 Vrede	aan	allen.	
	

Lezing	uit	het	heilig	Evangelie	volgens	Mattheus.	
	
Toen	Judas,	die	Hem	verraden	had,	zag	dat	Jezus	veroordeeld	was,	
kreeg	hij	wroeging	en	hij	bracht	de	dertig	zilverlingen	terug	aan	de	
Opperpriesters	 en	 de	 Ouderlingen,	 zeggend:	 Ik	 heb	 gezondigd,	
want	 ik	 heb	 onschuldig	 bloed	 verraden.	 Maar	 zij	 gaven	 ten	
antwoord:	Wat	kan	ons	dat	schelen,	dat	is	uw	zaak.	Toen	smeet	hij	
de	zilverlingen	over	de	Tempelvloer,	vluchtte	weg	en	hing	zich	op.	
De	Opperpriesters	raapten	de	geldstukken	op	en	zeiden:	We	mogen	
dit	niet	in	de	offerkist	doen,	want	het	is	bloedgeld.	En	zij	besloten	
om	er	het	land	van	de	pottenbakker	mee	te	kopen	als	begraafplaats	
voor	 vreemdelingen.	 Daarom	 wordt	 die	 plaats	 Bloedakker	
genoemd	tot	op	de	dag	van	vandaag.	Zo	ging	in	vervulling	wat	de	
Profeet	Jeremia	had	voorzegd:	“En	zij	namen	de	dertig	zilverlingen,	
de	prijs	waarop	Hij	geschat	was,	geschat	door	de	zonen	van	Israël.	
En	zij	gaven	die	voor	de	akker	van	de	pottenbakker,	zoals	de	Heer	
mij	 bevolen	 had”.	 Jezus	 werd	 voor	 de	 Landvoogd	 geleid.	 Deze	
ondervroeg	Hem:	Zijt	Gij	de	Koning	der	Joden?	Jezus	antwoordde	
hem:	 Gij	 zegt	 het.	 Maar	 op	 de	 beschuldigingen	 die	 de	
Opperpriesters	en	de	Ouderlingen	 tegen	Hem	 inbrachten,	gaf	Hij	
geen	enkel	 antwoord.	Toen	 zeide	Pilatus	 tot	Hem:	Hoort	Ge	niet	
waarvan	 ze	U	 allemaal	 beschuldigen?	Maar	Hij	 gaf	 daar	 nergens	
antwoord	op,	en	dat	bracht	de	Landvoogd	zeer	 in	verwondering.	
Nu	was	de	Landvoogd	gewoon	bij	het	Feest	een	gevangene	los	te	
laten,	volgens	de	keuze	van	het	volk.	Er	was	toen	juist	een	berucht	
gevangene,	een	zekere	Barabbas.	En	omdat	het	volk	nu	toch	bijeen	
was,	 sprak	 Pilatus	 tot	 hen:	Wie	 zal	 ik	 vrijlaten:	 die	 Barabbas	 of	
Jezus,	Die	de	Christus	genoemd	wordt?	Want	hij	begreep	dat	Hij	uit	



afgunst	was	overgeleverd.	Terwijl	hij	op	zijn	rechterstoel	gezeten	
was,	zond	zijn	vrouw	hem	de	boodschap:	Vergrijp	u	toch	niet	aan	
deze	Rechtvaardige,	want	 ik	heb	vannacht	 in	een	droom	veel	om	
Hem	geleden.	Maar	de	Opperpriester	en	de	Ouderlingen	haalden	
het	 volk	 over	 om	 Barabbas	 te	 kiezen	 en	 Jezus	 ter	 dood	 te	 laten	
brengen.	De	Landvoogd	sprak	opnieuw	tot	hen:	Wie	van	de	twee	
wilt	ge	dat	ik	u	vrijlaat?	Ze	riepen:	Barabbas.	Pilatus	vroeg	hun:	Wat	
zal	 ik	 dan	 doen	 met	 Jezus,	 Die	 Christus	 genoemd	 wordt?	 Toen	
riepen	 ze	 allen:	 Kruisig	 Hem.	 Maar	 Pilatus	 hield	 aan:	 Wat	 voor	
kwaad	heeft	Hij	dan	gedaan?	Maar	zij	schreeuwden	steeds	luider:	
Kruisig	Hem.	 Toen	 Pilatus	 zag	 dat	 hij	 niets	 verder	 kwam	 en	 het	
tumult	steeds	groter	werd,	liet	hij	water	brengen	en	voor	aller	ogen	
waste	hij	zijn	handen,	met	de	woorden:	Ik	ben	onschuldig	aan	het	
bloed	 van	 deze	 Rechtvaardige:	 gij	 moet	 zelf	 de	 verantwoording	
dragen.	Daarop	riep	heel	het	volk	terug:	Zijn	Bloed	kome	over	ons,	
en	over	onze	kinderen.	Toen	liet	hij	hun	Barabbas	vrij,	maar	Jezus	
liet	hij	geselen	en	hij	gaf	Hem	over	om	gekruisigd	te	worden.	Toen	
namen	 de	 soldaten	 van	 de	 Landvoogd	 Jezus	 mee	 in	 het	
gerechtsgebouw	 en	 haalden	 heel	 hun	 troep	 bij	 elkaar	 om	 Hem	
heen.	 Zij	 rukten	 Zijn	 klederen	 af	 en	 hingen	 Hem	 een	 purperen	
mantel	om.	Ook	vlochten	ze	een	kroon	van	doorntakken	en	zetten	
die	op	Zijn	hoofd,	en	gaven	Hem	een	rietstok	in	de	rechterhand.	Dan	
vielen	ze	voor	Hem	op	de	knieën	en	bespotten	Hem,	zeggend:	Wees	
gegroet,	Koning	der	Joden.	Ze	bespuwden	Hem,	pakten	de	rietstok,	
en	sloegen	Hem	op	het	hoofd.	Nadat	ze	hun	spel	met	Hem	bedreven	
hadden,	ontdeden	ze	Hem	van	de	mantel	en	trokken	Hem	weer	Zijn	
klederen	aan,	en	voerden	Hem	weg	ter	kruisiging.		
	
	
6e	Evangelie	
	
P	 En	 opdat	 wij	 waardig	mogen	 zijn	 om	 te	 luisteren	 naar	 het	

heilig	Evangelie,	laat	ons	de	Heer	bidden.	
	

Wijsheid.	Staat	op.	Laat	ons	luisteren	naar	het	heilig	Evangelie.		
	
	 Vrede	aan	allen.	



	
Lezing	uit	het	heilig	Evangelie	volgens	Marcus.	

	
Nu	voerden	de	soldaten	Jezus	naar	binnen,	in	de	voorhof	van	het	
gerechtsgebouw,	en	riepen	de	hele	afdeling	bij	elkaar.	Zij	hingen	
Hem	een	purperen	kleed	om,	en	vlochten	een	doornenkroon,	die	ze	
Hem	op	het	hoofd	zetten.	Vervolgens	brachten	ze	Hem	de	groet:	
Heil	U,	Koning	der	Joden!	En	zij	sloegen	Hem	met	een	rietstok	op	
het	hoofd	en	bespuwden	Hem,	en	vielen	op	de	knieën	alsof	ze	Hem	
aanbaden.	Nadat	ze	hun	spel	met	Hem	bedreven	hadden,	ontdeden	
ze	Hem	van	het	purper,	trokken	Hem	weer	Zijn	eigen	kleren	aan,	en	
voerden	 Hem	 weg	 om	 Hem	 te	 kruisigen.	 Zij	 dwongen	 een	
voorbijganger,	die	juist	van	het	veld	kwam,	om	Zijn	kruis	te	dragen.	
Het	was	Simon	van	Cyrene,	de	vader	van	Alexander	en	Rufus.	Zij	
brachten	 Hem	 naar	 de	 heuvel	 Golgotha,	 wat	 Schedelplaats	
betekent.	 Zij	 gaven	 Hem	met	mirre	 vermengde	 wijn	 te	 drinken,	
maar	Hij	nam	er	niet	van.	Na	Hem	gekruisigd	te	hebben,	verdeelden	
zij	Zijn	klederen,	en	dobbelden	om	wat	ieder	zou	krijgen.	Het	was	
het	Derde	Uur	 toen	 ze	Hem	 kruisigden.	 En	 het	 opschrift	met	 de	
reden	van	Zijn	veroordeling	luidde:	DE	KONING	DER	JODEN.	Samen	
met	Hem	kruisigden	ze	ook	twee	rovers,	een	aan	Zijn	rechterzijde	
en	een	aan	Zijn	 linkerzijde.	 Zo	werd	de	Schrift	 vervuld,	die	 zegt:	
“Onder	 misdadigers	 werd	 Hij	 gerekend”.	 De	 voorbijgangers	
hoonden	Hem,	zij	schudden	het	hoofd	en	zeiden:	Ha,	Gij	zou	toch	de	
Tempel	afbreken	en	in	drie	dagen	weer	opbouwen?	Red	Uzelf	en	
kom	 af	 van	 dat	 kruis!	 Zo	 spotten	 ook	 de	 Opperpriesters	 en	
Schriftgeleerden	 onder	 elkander:	 Anderen	 heeft	 Hij	 gered,	maar	
Zichzelf	 kan	 Hij	 niet	 redden!	 Laat	 die	 Christus,	 die	 Koning	 van	
Israël,	nu	eens	van	het	kruis	afkomen.	Als	we	dat	zien,	zullen	we	
geloven.	Zelfs	zij	die	met	Hem	gekruisigd	waren,	beschimpten	Hem.		
	
	
7e	Evangelie	
	
P	 En	 opdat	 wij	 waardig	mogen	 zijn	 om	 te	 luisteren	 naar	 het	

heilig	Evangelie,	laat	ons	de	Heer	bidden.	
	



Wijsheid.	Staat	op.	Laat	ons	luisteren	naar	het	heilig	Evangelie.		
	
	 Vrede	aan	allen.	
	

Lezing	uit	het	heilig	Evangelie	volgens	Mattheus.	
	
Gekomen	op	een	plaats	die	Golgota	genoemd	wordt	-	dat	wil	zeggen	
Schedelplaats	-	gaven	ze	Hem	met	alsem	gemengde	wijn	te	drinken;	
Hij	 proefde	 ervan	 maar	 wilde	 niet	 drinken.	 Nadat	 zij	 Hem	
gekruisigd	 hadden,	 verdeelden	 zij	 Zijn	 klederen	 door	 het	 lot	 te	
werpen,	opdat	vervuld	zou	worden	wat	door	de	Profeet	voorzegd	
was:	“Zij	hebben	Mijn	klederen	onder	elkander	verdeeld,	en	over	
Mijn	gewaad	het	lot	geworpen".	Ze	gingen	daar	zitten	om	Hem	te	
bewaken.	Boven	Zijn	hoofd	bracht	men	een	opschrift	aan	met	de	
reden	van	Zijn	 veroordeling:	 “Dit	 is	 Jezus,	 de	Koning	der	 Joden”.	
Samen	met	Hem	werden	ook	twee	rovers	gekruisigd,	de	een	rechts,	
de	ander	links.	Voorbijgangers	hoonden	Hem,	terwijl	ze	het	hoofd	
schudden	en	 zeiden:	 “Gij	 daar,	 die	de	 tempel	 afbreekt	 en	 in	drie	
dagen	weer	opbouwt,	red	Uzelf;	als	Gij	de	Zoon	van	God	zijt,	kom	
dan	van	dat	kruis	af!”	In	dezelfde	geest	zeiden	de	hogepriesters	met	
de	schriftgeleerden	en	oudsten	spottend:		“Anderen	heeft	Hij	gered,	
maar	zichzelf	kan	Hij	niet	redden.	Hij	is	toch	de	koning	van	Israël.	
Laat	Hem	nu	van	het	kruis	afkomen,	dan	zullen	we	in	Hem	geloven.	
Hij	 stelt	 vertrouwen	 in	 God;	 laat	 Die	 Hem	 nu	 bevrijden,	 als	 Hij	
behagen	in	Hem	heeft.	Hij	heeft	immers	gezegd:	Ik	ben	de	Zoon	van	
God!”	 Zelfs	 de	 rovers,	 die	 samen	 met	 Hem	 gekruisigd	 waren,	
voegden	Hem	soortgelijke	beschimpingen	toe.	Vanaf	het	zesde	uur	
viel	er	een	duisternis	over	het	hele	land,	tot	aan	het	negende	uur	
toe.	Omstreeks	het	negende	uur	riep	Jezus	met	luider	stem	uit:	“Eli,	
Eli,	lema	sabaktani?"	dat	wil	zeggen:	“Mijn	God,	mijn	God,	waarom	
hebt	Gij	Mij	verlaten?”		Enkelen	van	de	omstanders	die	het	hoorden,	
zeiden:	“Hij	roept	om	Elia!”	Onmiddellijk	daarop	ging	een	van	hen	
een	spons	halen,	stak	ze	op	een	rietstok	en	bood	Hem	te	drinken.	
Maar	de	anderen	zeiden:	“Laat	dat!	Wij	willen	eens	zien	of	Elia	Hem	
komt	redden.”	 	Jezus	slaakte	andermaal	een	luide	kreet	en	gaf	de	
geest.	En	zie:	de	voorhang	van	de	Tempel	scheurde	in	tweeën,	van	
boven	tot	beneden;	de	aarde	beefde	en	de	rotsen	spleten.	De	graven	



gingen	open,	en	vele	 lichamen	van	heiligen	die	ontslapen	waren,	
stonden	op.	Na	Zijn	Verrijzenis	kwamen	zij	uit	de	graven;	zij	gingen	
naar	 de	 heilige	 Stad,	 waar	 zij	 aan	 velen	 verschenen.	 De	
honderdman	en	zij	die	met	hem	bij	Jezus	de	wacht	hielden,	werden	
zeer	 bevreesd	 bij	 het	 zien	 van	 de	 aardbeving	 en	 wat	 er	 verder	
gebeurde,	en	zij	zeiden:	Deze	was	in	waarheid	de	Zoon	van	God.	
	
	
8e	Evangelie	
	
P	 En	 opdat	 wij	 waardig	mogen	 zijn	 om	 te	 luisteren	 naar	 het	

heilig	Evangelie,	laat	ons	de	Heer	bidden.	
	

Wijsheid.	Staat	op.	Laat	ons	luisteren	naar	het	heilig	Evangelie.		
	
	 Vrede	aan	allen.	
	

Lezing	uit	het	heilig	Evangelie	volgens	Lucas.	
	
Te	 dien	 tijde	 werden	 er	 nog	 twee	 anderen	 weggevoerd,	 twee	
misdadigers,	 om	 samen	met	 Jezus	 ter	 dood	 gebracht	 te	worden.	
Toen	 zij	 op	 de	 plaats	 kwamen	 die	 Calvarië	 genoemd	 wordt,	
Schedelplaats,	kruisigden	zij	Hem	daar,	en	ook	de	rovers,	de	één	ter	
rechter-,	de	ander	ter	linkerzijde.	En	Jezus	zeide:	Vader,	vergeef	het	
hun,	want	zij	weten	niet	wat	zij	doen.	Zij	verdeelden	Zijn	klederen	
onder	elkaar,	door	daarover	het	lot	te	werpen.	Het	volk	stond	toe	
te	zien,	maar	de	aanvoerders	bespotten	Hem	en	zeiden:	Anderen	
heeft	 Hij	 gered,	 laat	 Hij	 nu	 Zichzelf	 redden	 als	 Hij	 de	 door	 God	
uitverkoren	Christus	is.	Ook	de	soldaten	bespotten	Hem,	maar	zij	
boden	Hem	zure	wijn	aan.	En	ze	zeiden:	Als	Gij	de	Koning	der	Joden	
zijt,	red	dan	Uzelf!	Er	was	ook	een	opschrift	boven	Hem	geschreven	
in	Griekse,	Latijnse	en	Hebreeuwse	letters:	 ‘deze	 is	de	Koning	der	
Joden’.	Ook	een	van	de	rovers	die	daar	hingen,	hoonde	Hem:	Zo	Gij	
de	Christus	zijt,	red	dan	Uzelf	en	ons!	Maar	de	ander	bestrafte	hem,	
zeggend:	 Vreest	 gij	 God	 nog	 niet,	 nu	 gij	 dezelfde	 veroordeling	
verduurt?	En	wij	ondergaan	dat	terecht,	want	wij	krijgen	wat	we	
met	onze	daden	verdiend	hebben,	maar	Hij	heeft	niets	verkeerds	



gedaan.	 Daarop	 zeide	 hij	 tot	 Jezus:	 Gedenk	mijner,	 Heer,	 als	 Gij	
gekomen	zijt	in	Uw	Koninkrijk.	En	Jezus	zeide	tot	hem:	Voorwaar,	
Ik	 zeg	 u:	Heden	 zult	 gij	met	Mij	 zijn	 in	 het	 Paradijs.	Het	was	nu	
omtrent	het	zesde	uur,	en	er	ontstond	duisternis	over	het	gehele	
land	tot	aan	het	negende	uur,	daar	de	zon	verduisterd	werd.	En	de	
voorhang	van	de	Tempel	scheurde	doormidden.	En	Jezus	riep	met	
luide	stem:	Vader,	in	Uw	handen	beveel	Ik	Mijn	Geest.	En	nadat	Hij	
dit	gezegd	had,	gaf	Hij	de	geest.	Toen	de	honderdman	zag	wat	er	
gebeurde,	verheerlijkte	hij	God	en	zeide:	Werkelijk,	deze	Mens	was	
een	 Gerechte.	 Heel	 het	 volk	 dat	 voor	 dit	 schouwspel	 was	
samengestroomd,	 keerde	 terug	 nu	 zij	 het	 gebeurde	 hadden	
aanschouwd,	 en	 zij	 sloegen	 zich	 op	 de	 borst.	 Al	 Zijn	 bekenden	
stonden	op	een	afstand	 toe	 te	zien,	ook	de	vrouwen	die	Hem	uit	
Galilea	waren	gevolgd.	
	
	
9e	Evangelie	
	
P	 En	 opdat	 wij	 waardig	mogen	 zijn	 om	 te	 luisteren	 naar	 het	

heilig	Evangelie,	laat	ons	de	Heer	bidden.	
	

Wijsheid.	Staat	op.	Laat	ons	luisteren	naar	het	heilig	Evangelie.		
	
	 Vrede	aan	allen.	
	

Lezing	uit	het	heilig	Evangelie	volgens	Johannes.	
	
En	zij	namen	Jezus	over	en	voerden	Hem	weg.	Hij	droeg	Zelf	Zijn	
Kruis,	en	trok	zo	naar	buiten,	naar	de	zogenaamde	Schedelplaats,	
die	 in	het	Hebreeuws	Golgotha	heet.	Daar	kruisigden	zij	Hem,	en	
met	Hem	nog	twee	anderen,	 ter	weerszijden	één,	en	 Jezus	 in	het	
midden.	En	Pilatus	liet	ook	een	opschrift	schrijven	dat	op	het	Kruis	
bevestigd	 werd.	 Er	 stond	 geschreven:	 Jezus	 van	 Nazareth,	 de	
Koning	 der	 Joden.	 Vele	 Joden	 lazen	 dit	 opschrift,	want	 de	 plaats	
waar	 Jezus	 gekruisigd	 werd,	 lag	 dicht	 bij	 de	 stad,	 en	 het	 was	
geschreven	 in	 het	 Hebreeuws,	 het	 Grieks	 en	 het	 Latijn.	 Daarom	
zeiden	de	Opperpriesters	tot	Pilatus:	Schrijf	niet:	 “De	Koning	der	



Joden”,	maar	dat	Hij	gezegd	heeft:	Ik	ben	de	Koning	der	Joden.		Doch	
Pilatus	gaf	ten	antwoord:	Wat	ik	geschreven	heb,	blijft	geschreven.	
Nadat	de	soldaten	Jezus	hadden	gekruisigd,	namen	zij	Zijn	klederen	
en	verdeelden	ze	in	vieren,	voor	elke	soldaat	een	deel,	en	daarbij	
nog	de	lijfrok.	Dit	kleed	was,	zonder	naad,	uit	één	stuk	geweven,	van	
boven	 tot	 onder.	 Zij	 zeiden	 dus	 tot	 elkander:	 Laat	 ons	 die	 niet	
verscheuren,	maar	erom	loten	wie	de	eigenaar	wordt.	Zo	werd	de	
Schrift	 vervuld	 die	 zegt:	 “Zij	 hebben	Mijn	 klederen	 onder	 elkaar	
verdeeld,	 en	 over	 Mijn	 lijfrok	 het	 lot	 geworpen”.	 Zo	 deden	 de	
soldaten	het	dus.	Bij	het	Kruis	van	Jezus	stonden	Zijn	Moeder,	de	
zuster	 van	 Zijn	Moeder,	Maria	 van	 Klopas,	 en	Maria	Magdalena.	
Jezus	 zag	 Zijn	 Moeder	 staan,	 en	 naast	 haar	 de	 Leerling	 die	 Hij	
liefhad,	en	Hij	sprak	tot	Zijn	Moeder:	Vrouwe,	zie	uw	zoon.	Daarna	
sprak	Hij	 tot	de	Leerling:	Zie	uw	Moeder.	En	van	dat	ogenblik	af	
nam	die	Leerling	haar	bij	zich	in	huis.	Jezus	wist	dat	Hij	hiermede	
alles	 had	 volbracht.	 Hij	 sprak:	 Ik	 heb	 dorst,	 en	 deed	 zo	 het	
Schriftwoord	 in	 vervulling	 gaan.	Want	daar	 stond	een	kruik	met	
zure	 wijn,	 en	 zij	 staken	 een	 spons	 met	 zure	 wijn	 op	 een	
hysopstengel	en	brachten	die	aan	Zijn	mond.	Nadat	Jezus	de	zure	
wijn	 gedronken	had,	 zeide	Hij:	Het	 is	 volbracht!	En	Hij	 boog	het	
hoofd	en	gaf	de	geest.	Daar	het	de	dag	was	van	de	Voorbereiding	
voor	het	Pascha,	en	de	lichamen	niet	aan	het	kruis	mochten	blijven	
hangen	 op	 de	 Sabbat,	 -het	 was	 bovendien	 een	 grote	 Sabbat-,	
verzochten	de	Joden	aan	Pilatus	dat	men	hun	de	benen	zou	breken	
en	van	het	kruis	afnemen.	Daarom	kwamen	de	soldaten	en	braken	
de	 benen	 van	 de	 beide	 anderen	 die	met	Hem	 gekruisigd	waren;	
maar	toen	zij	bij	 Jezus	kwamen	en	zagen	dat	Hij	reeds	gestorven	
was,	braken	ze	Zijn	benen	niet.	Doch	een	der	soldaten	doorboorde	
Zijn	 zijde	 met	 een	 lans	 en	 aanstonds	 vloeide	 daar	 Bloed	 uit	 en	
Water.	En	hij	die	het	zelf	gezien	heeft,	legt	hiervan	getuigenis	af,	en	
zijn	 getuigenis	 is	 waarachtig.	 En	 hij	 weet	 dat	 hij	 de	 waarheid	
spreekt,	 opdat	 gij	 geloven	 moogt	 Dit	 alles	 is	 gebeurd	 opdat	 de	
Schrift	 zou	worden	vervuld:	 “Geen	been	van	Hem	zal	verbrijzeld	
worden”.	En	weer	een	ander	Schriftwoord	zegt:	“Zij	zullen	opzien	
tot	Hem	Die	zij	doorstoken	hebben”.		
	
	



10e	Evangelie	
	
P	 En	 opdat	 wij	 waardig	mogen	 zijn	 om	 te	 luisteren	 naar	 het	

heilig	Evangelie,	laat	ons	de	Heer	bidden.	
	

Wijsheid.	Staat	op.	Laat	ons	luisteren	naar	het	heilig	Evangelie.		
	
	 Vrede	aan	allen.	
	

Lezing	uit	het	heilig	Evangelie	volgens	Marcus.	
	
Jozef	van	Arimatea,	een	vooraanstaand	lid	van	de	Hoge	Raad,	die	
zelf	 ook	 in	de	verwachting	van	het	Rijk	Gods	 leefde,	waagde	het	
daarom	naar	Pilatus	te	gaan	en	te	vragen	om	het	lichaam	van	Jezus.	
Pilatus	stond	er	verwonderd	over	dat	Hij	reeds	dood	zou	zijn;	hij	
liet	 dan	 ook	 de	 honderdman	 roepen	 en	 vroeg	 hem,	 of	 Hij	 al	
gestorven	was.	Nadat	hij	door	de	honderdman	op	de	hoogte	was	
gebracht,	stond	hij	welwillend	het	lijk	aan	Jozef	af.		Deze	kocht	een	
lijnwaad,	 nam	 Hem	 af	 van	 het	 kruis	 en	 wikkelde	 Hem	 in	 het	
lijnwaad.	 Daarop	 legde	 hij	 Hem	 in	 een	 graf	 dat	 in	 de	 rots	 was	
uitgehouwen	 en	 rolde	 een	 steen	 voor	 de	 ingang	 ervan.	 Maria	
Magdalena	en	Maria	de	moeder	van	Joses	zagen	toe,	waar	Hij	werd	
neergelegd.	
	
	
11e	Evangelie	
	
P	 En	 opdat	 wij	 waardig	mogen	 zijn	 om	 te	 luisteren	 naar	 het	

heilig	Evangelie,	laat	ons	de	Heer	bidden.	
	

Wijsheid.	Staat	op.	Laat	ons	luisteren	naar	het	heilig	Evangelie.		
	
	 Vrede	aan	allen.	
	

Lezing	uit	het	heilig	Evangelie	volgens	Johannes.	
	



Te	dien	tijde	vroeg	Josef	van	Arimathea,	die	een	Leerling	van	Jezus	
was,	maar	in	het	geheim	uit	vrees	voor	de	Joden,	aan	Pilatus	om	het	
lichaam	van	Jezus	te	mogen	afnemen;	en	Pilatus	stond	het	toe.	Toen	
kwam	hij	het	lichaam	van	Jezus	afnemen.	Nikodemos,	die	vroeger	
‘s	nachts	bij	Jezus	geweest	was,	kwam	eveneens,	en	hij	bracht	een	
mengsel	 mede	 van	 mirre	 en	 aloë,	 ongeveer	 honderd	 pond.	 Zij	
namen	 dan	 het	 lichaam	 van	 Jezus	 en	wikkelden	 het	 in	 lijnwaad,	
tezamen	met	de	geurige	kruiden,	volgens	het	joodse	gebruik	bij	de	
begrafenis.	Nu	lag	er	ter	plaatse	waar	Hij	gekruisigd	was,	een	hof,	
en	in	die	hof	een	nieuw	graf,	waarin	nog	nooit	iemand	was	bijgezet.	
En	omdat	het	de	Voorbereiding	was	der	Joden,	en	daar	dit	graf	zo	
dichtbij	was,	legden	zij	Jezus	daarin	neer.	
	
	
12e	Evangelie	
	
D	 En	 opdat	 wij	 waardig	mogen	 zijn	 om	 te	 luisteren	 naar	 het	

heilig	Evangelie,	laat	ons	de	Heer	bidden.	
	

Wijsheid.	Staat	op.	Laat	ons	luisteren	naar	het	heilig	Evangelie.		
	

Lezing	uit	het	heilig	Evangelie	volgens	Mattheus.	
	
Toen	het	avond	geworden	was,	kwam	een	rijk	man	van	Arimathea,	
Josef,	die	ook	zelf	een	Leerling	van	Jezus	was.	Hij	was	naar	Pilatus	
gegaan	en	had	hem	het	Lichaam	van	 Jezus	gevraagd.	Pilatus	had	
bevolen	Het	hem	te	geven.	Josef	nam	het	Lichaam,	wikkelde	Het	in	
zuiver	lijnwaad,	en	legde	Het	in	zijn	nieuwe	graf,	dat	hij	in	de	rots	
voor	zichzelf	had	laten	uithouwen.	Nadat	hij	een	grote	steen	voor	
de	 ingang	 van	 het	 graf	 gewenteld	 had,	 ging	 hij	 heen.	 Maria	
Magdalena	en	de	andere	Maria’s	waren	erbij:	zij	zaten	tegenover	
het	 graf.	 De	 volgende	 dag,	 na	 de	 Voorbereidingsdag,	 gingen	 de	
Opperpriesters	en	de	Farizeeën	gezamenlijk	naar	Pilatus	en	zeiden:	
Heer,	 wij	 herinneren	 ons	 dat	 die	 bedrieger,	 toen	 Hij	 nog	 leefde,	
gezegd	heeft:	“Na	drie	dagen	zal	Ik	opstaan”.	Geef	dus	bevel	om	het	
graf	 te	 bewaken	 tot	 de	 derde	 dag;	 want	 misschien	 zouden	 Zijn	
Leerlingen	 Hem	 ‘s	 nachts	 komen	 stelen,	 om	 tegen	 het	 volk	 te	



kunnen	 zeggen	 dat	 Hij	 is	 opgestaan	 uit	 de	 doden.	 Die	 laatste	
dwaling	 zou	nog	erger	 zijn	dan	de	eerste.	Pilatus	 zei	 tot	hen:	Ge	
krijgt	een	wacht	tot	uw	beschikking;	bewaak	dus	het	graf	zoals	gij	
gedacht	hebt.	Zij	gingen	erheen,	verzegelden	de	steen,	en	lieten	de	
wacht	het	graf	bewaken.	
	


