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Stil Moment voor Pasen 2021 
D.V. woensdag 31 maart 2021; 19.00 – 20.00 uur Oenenburgkerk. 

Jezus’ avondgebed: “Vader in Uw handen beveel ik Mijn geest.” 
 

1. Mannenzang 
Eens was het nacht op aarde, een diepe duistere nacht. 
De mensen hadden zonde over d’ aard gebracht. 
Toen is het Licht geboren, herscheppend kwam Gods Woord. 
En juichend eng’len stemmen werden op aard gehoord. 
 

2. Opening en gebed  
 

3. Tekst : Jesaja 6: 8 
Daarna hoorde ik de stem van de Heere.  
Hij zei: Wie zal Ik zenden? Wie zal er voor Ons gaan?  
Toen zei ik: Zie, hier ben ik, zend mij. 
 

4. Gedicht: (Judith Verwaard-van Beelen)
Vader, hier ben ik; tot Uw dienst bereid, 
Beschikbaar, geheel aan U toegewijd. 
Zie mij hier voor U staan. 

Vader, hier ben ik; tot Uw dienst bereid, 
Zoals elke dag, aan U toegewijd. 
Zend mij en Ik zal gaan

 
5. Samenzang: Blijf mij nabij 

Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt. 
De nacht valt in, waarin geen licht meer 
straalt. 
Andere helpers, Heer, ontvallen mij. 
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij. 
 

U heb ik nodig, uw genade is 
mijn enig licht in nacht en duisternis. 
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij? 
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij.

Houd, Heer, uw kruis hoog voor mijn brekend oog, 
licht in het duister, wijs de weg omhoog. 
Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij. 
In dood en leven, Heer, wees Gij nabij. 
 

6. Tekst: Jesaja 60: 1 en 2 en Jesaja 49: 8, 9 en 13 
Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op. Want zie, 
de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken, maar over u zal de HEERE opgaan 
en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. 
 
Zo zegt de HEERE: In de tijd van het welbehagen heb Ik U verhoord, en op de dag van het heil heb Ik 
U geholpen. Ik zal U beschermen en U geven tot een Verbond voor het volk, om de aarde weer op te 
richten, om de verwoeste erfelijke bezittingen te ontvangen, om te zeggen tegen de gevangenen: Ga 
uit!, tegen hen die in duisternis verkeren: Kom tevoorschijn!  
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Juich, hemel, en verheug u, aarde, bergen, breek uit in gejuich, want de HEERE heeft Zijn volk 
getroost, Hij zal Zich over Zijn ellendigen ontfermen. 
 

7. Samenzang: Uit de diepte (wijze Ps. 130) 
Ik roep vanuit de diepte, 
tot U om hulp, o Heer. 
Gij kunt verlossing zenden, 
voor U werp ik mij neer. 
O, laat Uw oor Zich neigen, 
vergeef op mijn gebed, 
mijn ongerechtigheden, 
red mij, o Heer, red! 

Ik heb mijn hoop gevestigd 
op God de Heer Die leeft. 
Hij zal verlossing zenden, 
Die onze schuld vergeeft. 
Hij zal Zijn Licht doen schijnen, 
de grote Mensenzoon. 
Hij zal de volken weiden, 
op Davids hoge troon. 
 

8. Meditatief: Avondgebed van Maarten Luther 
HEER, blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen. 
Blijf bij ons en bij uw ganse kerk aan de avond van de dag, 
aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld. 
Blijf bij ons met uw genade en goedheid, 
met uw troost en zegen, 
met uw woord en sacrament. 
Blijf bij ons wanneer over ons komt 
de nacht van beproeving en van angst, 
de nacht van twijfel en aanvechting, 
de nacht van de strenge, bittere dood. 
Blijf bij ons in leven en in sterven, 
in tijd en eeuwigheid. 
 

9. Samenzang: Psalm 4: 1a en 4b 
Wil mij, wanneer ik roep, verhoren, 
O God, die mijne rechtszaak redt! 
Gij hebt in angst mij hulp beschoren, 
En mij doen gaan in ruime sporen; 
Betoon genâ; hoor mijn gebed. 
Ik zal gerust in vrede slapen, 
En liggen ongestoord ter neer; 
Want Gij alleen, mijn schild en wapen, 
Schoon 't onheil schijnt voor mij geschapen, 
Zult mij doen zeker wonen, HEER. 
 

10. Tekst: Psalm  4: 2, 4, 6-9 
Als ik roep, verhoor mij, o God van mijn gerechtigheid! In de benauwdheid hebt U ruimte voor mij 
gemaakt. Wees mij genadig en luister naar mijn gebed. 
Weet toch: de HEERE heeft Zich een gunsteling afgezonderd; de HEERE hoort als ik tot Hem roep. 
Breng offers van gerechtigheid en vertrouw op de HEERE. 
Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien? Verhef over ons het licht van Uw aangezicht, HEERE! 
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U hebt mij meer blijdschap in het hart gegeven dan ten tijde dat zij hun koren en hun nieuwe wijn in 
overvloed hadden. 
In vrede zal ik gaan liggen en weldra slapen, want U alleen, HEERE, doet mij veilig wonen. 

11. Tekst: Lukas 9: 28-35  Jezus’ opdracht 
Het gebeurde dat Hij Petrus en Johannes en Jakobus meenam en de berg opklom om te bidden. En 
het gebeurde terwijl Hij bad, dat de aanblik van Zijn gezicht veranderd werd en  Zijn kleding blinkend 
wit werd. 
En zie, twee mannen spraken met Hem; het waren Mozes en Elia. Zij verschenen in heerlijkheid en 
spraken over Zijn heengaan, dat Hij zou volbrengen in Jeruzalem. Petrus en zij die bij hem waren, 
waren bevangen door slaap. Toen ze wakker geworden waren, zagen zij Zijn heerlijkheid en de twee 
mannen die bij Hem stonden. 
Er kwam een wolk, en die overschaduwde hen. Zij werden bevreesd toen zij de wolk ingingen. En er 
kwam een stem uit de wolk, die zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, luister naar Hem! 

12. Samenzang: Psalm 31: 4a en 5b 
'k Beveel mijn geest in Uwe handen; 
Gij, God der waarheid, Gij, 
O HEER, verlostet mij. 
Uit mijn verdrukking en mijn lijden; 
Toen, in mijn zielsellende, 
Uw aangezicht mij kende. 

 
 

 
13. Tekst: Lucas 23: 46 Jezus’ avondgebed 

En Jezus riep met luide stem en zei: in Uw handen beveel Ik Mijn geest. En toen Hij dat gezegd had, 
gaf Hij de geest. 
 

14. Meditatief:  Met luide stem 
We lezen dat Hij dit laatste kruiswoord uitriep met een luide stem. De laatste woorden van een 
stervende worden  meestal gefluisterd en zijn haast niet meer te verstaan. De kracht ontbreekt dan, 
laat staan om met een heldere en luide stem afscheid te nemen. Dit gebeurde echter wel bij de 
Heere Jezus aan het kruis. De Romeinse hoofdman, die vele soortgelijke vonnissen meegemaakt had 
begreep hier niets van en kwam tot de slotsom dat zo iemand toch wel heel bijzonder moet zijn. 
‘Toen de hoofdman zag wat er gebeurd was, verheerlijkte hij God, en zei: werkelijk, deze Mens was 
rechtvaardig!’  
Wat een getuigenis van deze heidense man. 
 

15. Instrumentaal 
 

16. Solo: Hoor mijn gebed 
Heer, hoor mijn gebed, 
luister naar mijn smeken. 
Antwoord mij, 
U bent trouw en rechtvaardig. 
 

Laat mij in de morgen uw liefde horen, 
in U stel ik mijn vertrouwen. 
Wijs mij de weg die ik gaan moet. 
Mijn ziel verlangt naar U, 
mijn ziel verlangt naar U. 
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Houd mij in leven, Heer, tot eer van uw naam.  
Leid mij uit de verdrukking door uw 
gerechtigheid. 
 
 

Laat mij in de morgen uw liefde horen,  
in U stel ik mijn vertrouwen. 
Wijs mij de weg die ik gaan moet. 
Mijn ziel verlangt naar U, 
mijn ziel verlangt naar 

 
17. Meditatief:  Niet God, maar Vader  

Hij riep: “Vader”, terwijl Hij even daarvoor nog in het uur van diepe duisternis “Mijn God” riep. Op 
het moment waarop Hij de zonden van de mensheid droeg, was er geen sprake meer van een Vader-
Zoon relatie. God had Hem verlaten, omdat de Heere Jezus voor ons tot zonde gemaakt was en Hij 
geen gemeenschap met de zonde kan hebben. Nu riep Hij weer “Vader”, omdat alles volbracht en de 
relatie hersteld was.  
“In Uw handen”, de prijs is betaald, de Heere Jezus geeft zichzelf geheel over in de handen van de 
Vader. De losprijs is betaald en de schuld is voldaan. We horen hier al van het uiteindelijke moment, 
wanneer de Heere Jezus alles in de handen van zijn Vader overgeeft. We lezen hierover  (1 Korintiërs 
15:24-28) ‘Daarna komt het einde, wanneer Hij het koningschap aan God en de Vader heeft 
overgegeven, wanneer Hij alle heerschappij, alle macht en kracht heeft teniet gedaan… En wanneer 
alle dingen aan Hem onderworpen zijn, dan  zal ook de Zoon Zelf Zich onderwerpen aan Hem … opdat 
God alles in allen zal zijn.’  
Nu de Heere Jezus aan het kruis de geweldige overwinning behaald heeft over alle machten en 
krachten, geeft Hij zich helemaal over in de handen van de Vader.  
 

18. Samenzang: Psalm 102: 1 bewerkt 
Heer, hoor mijn gebed, laat blijken 
dat mijn klachten U bereiken. 
Hul u niet in duisternis 
nu 't mij bang te moede is. 
Luister, luister naar mijn klagen, 
want ik roep U alle dagen. 
Hoor mij, Heer, wil antwoord geven, 
help mij haastig, red mijn leven. 
 

19. Samenzang: Stil mijn ziel 
Stil mijn ziel wees stil, 
En wees niet bang 
Voor de onzekerheid van morgen. 
God omgeeft je steeds 
Hij is er bij, in je beproevingen en zorgen. 
God U bent mijn God 
En ik vertrouw op U 
En zal niet wankelen 
Vredevorst vernieuw een 
Vaste geest binnen in mij 
Die rust in U alleen 

Stil mijn ziel wees stil 
En dwaal niet af 
Dwars door het dal zal Hij je leiden 
Stil, vertrouw op Hem 
En hef je schild tegen de pijlen van verleiding 
God U bent mijn God 
En ik vertrouw op U 
En zal niet wankelen 
Vredevorst vernieuw een 
Vaste geest binnen in mij 
Die rust in U alleen 

20. Meditatief: Lichaam en geest 
“In uw handen beveel ik mijn geest”, waren de laatste woorden van de Heere Jezus. De Heere Jezus 
bestond niet alleen uit een lichaam, het belangrijkste deel van het leven ging naar Zijn hemelse 
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Vader. Wat is het belangrijk, wanneer je dit aan het einde van je leven kunt zeggen.  
Dit laatste kruiswoord is de vrucht van Zijn verlossingswerk.  
Geweldig dat we aan het einde van ons leven ons in de handen van de hemelse Vader mogen 
overgeven. Door het geloof in Zijn verlossingswerk mogen we dit zeker weten. Is dit ook voor u een 
zekerheid?  
 

21. Mannenzang: Vader til mij uit de tijd (Joke Verweerd) 
Vader, til Mij uit de tijd,  
neem mijn geest in handen.  
Laat Mij doodmoe van de strijd  
nu bij U belanden.  
Leed en pijn  
zal niet zijn.  
Alle angst verdreven,  
bij U glanst het leven.  

Vader, Ik sta op de grens  
en mijn hart klopt zwakker.  
Zie het lijden van de mens,  
roep Me bij U wakker.  
Geef mij zicht  
op uw licht.  
In dit zwarte dreigen  
zult U toch niet zwijgen?  

Vader, nu mijn lijf verbloedt  
en mijn krachten wijken,  
hunker Ik naar 't hoogste goed.  
Wil uw hand Mij reiken.  
Ga Mij voor,  
maak een spoor,  
waarlangs zij die hopen  
tot U mogen lopen.  

 

22. Tekst: Psalm 31: 2-6 
Tot U, HEERE, heb ik de toevlucht genomen, laat mij niet beschaamd worden, voor eeuwig; bevrijd 
mij door Uw gerechtigheid. Neig Uw oor tot mij, red mij met spoed, wees voor mij een sterke rots, 
een burcht om mij te behouden. Want U bent mijn rots en mijn burcht! Wijs mij dan de weg en leid 
mij zachtjes, omwille van Uw Naam. 
Trek mij uit het net dat zij heimelijk voor mij spanden, want U bent mijn kracht. 
In Uw hand beveel ik mijn geest; U hebt mij verlost, HEERE, getrouwe God! 
 

23. Meditatief:  In Uw hand 
Hangend aan het kruis van Golgotha citeert Jezus, luid roepend, deze psalm. “Vader, in Uw handen 
beveel Ik Mijn geest.”  
Jezus heeft deze psalm gekend. Zou Hij ook gedacht hebben aan de tekst die er op volgt? “U hebt Mij 
verlost, Heere, trouwe God”? Van verlossing is op dat moment geen sprake. Duisternis, dood, meer 
staan Hem niet voor ogen. Zou Hij eraan gedacht hebben dat in deze psalm ook geschreven staat: “U 
hebt mij niet overgeleverd in de hand van de vijand, maar mijn voeten in de ruimte doen staan.”  
De ruimte? Vastgenageld zijn Christus voeten op het ruw houten kruis.  
 
En God? Die laat wél toe dat de vijand Hem insluit, Hem opsluit, Hem vastspijkert. Wie zich dat 
realiseert, zou toch op slag het geloof verliezen?  
Hoe kom je ertoe juist uit zo’n psalm een woord te kiezen bij wijze van laatste woord, slotwoord, 
stervenswoord? ‘In Uw hand leg ik mijn leven. 
 
Jezus heeft geleefd bij de woorden uit deze psalm “Tot U, HEERE, heb ik de toevlucht genomen, laat 
mij niet beschaamd worden, voor eeuwig; bevrijd mij door Uw gerechtigheid.” Maar ook in het credo 
dat volgt, heeft Hij Zich herkend: “Want U bent mijn rots en mijn burcht! Wijs mij dan de weg en leid 
mij zachtjes, omwille van Uw Naam.” 
 
Aan die woorden heeft Hij zich vastgeklampt, aan die beloften. 
Ieder die zijn leven in Gods handen legt, krijgt innerlijk al iets van Pasen te zien … 
 
In uwe handen, God almachtig, 
beveel ik nu mijn geest. 
Mijn hart is onbevreesd. 
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Ik ben altijd Uw trouw indachtig, 
mijn God, die als ik schreide 
mij troostte en bevrijde. 
 

24.  Stilte moment 
 

25. Samenzang: Jezus leven van mijn leven 
Jezus, leven van mijn leven, 
Jezus, dood van mijnen dood, 
die voor mij U hebt gegeven, 
in den bangste zielenood, 
opdat ik niet hoop’loos sterven, 
maar uw heerlijkheid zou erven. 
Duizend, duizend maal o Heer, 
zij u daarvoor dank en eer. 

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; 
duizend, duizend maal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer. 

 
26. Tekst: Psalm 31: 15-17 

Maar ík vertrouw op U, HEERE. Ik zeg: U bent mijn God! Mijn tijden zijn in Uw hand; red mij uit de 
hand van mijn vijanden en van mijn vervolgers. Doe Uw aangezicht over Uw dienaar lichten, verlos 
mij door Uw goedertierenheid. 
 

27. Tekst: Openbaringen 1: 17 en 18 
En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten, en Hij legde Zijn rechterhand op mij en zei tegen 
mij: Wees niet bevreesd,  Ik ben de Eerste en de Laatste, en de Levende, en Ik ben dood geweest en 
zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van 
de dood zelf. 

 
28. Gedicht: De nieuwe mens  (Inge Lievaart) 

Christus ging als eerste 
waar het water stond, 
waar de diepte heerste 
schiep Hij vaste grond. 

Christus trok als eerste 
door de doodsjordaan, 
wat als scheiding heerste 
kan niet meer bestaan. 

Christus staat als eerste 
mens voor Gods aangezicht, 
waar de doodsangst heerste 
wenkt en lacht het licht. 

Al wat wij misdeden 
is met Hem vergaan, 
die gelooft is heden 
met Hem opgestaan. 
 

29. Samenzang: Psalm 40:4 
Brandofferen, noch offer voor de schuld, 
Voldeden aan Uw eis, noch eer. 
Toen zeid' ik: "Zie, ik kom, o HEER; 
De rol des boeks is met Mijn naam vervuld. 
Mijn ziel, U opgedragen, 
Wil U alleen behagen; 
Mijn liefd' en ijver brandt: 
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Ik draag Uw heil'ge wet, 
Die Gij den sterv'ling zet, 
In 't binnenst' ingewand." 
 

30. Sluiting  
 

31. Zegenbede: 
Uw wil geschied', Uw wil alleen, 
Als in den hemel, hier beneên; 
Uw wil is altoos wijs en goed; 
't Is majesteit, al wat Gij doet; 
Dat ieder stil daarin berust', 
En Uw bevelen doe met lust. 
 
En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, 
jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. 
En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: deze woorden zijn 
waarachtig en betrouwbaar. 
En Hij zei tegen mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. Wie dorst 
heeft, zal Ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. 
Wie overwint, zal alles beërven, en Ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor Mij een zoon zijn. 
 

32. Samenzang: Ga met God en Hij zal met je zijn 

1. Ga met God en Hij zal met je zijn 
jou nabij op al je wegen 
met Zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

2. Ga met God en Hij zal met je zijn 
bij gevaar, in bange tijden 
over jou Zijn vleugels spreiden 
Ga met God en Hij zal met je zijn 

 
3. Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten 
in Zijn naam elkaar begroeten 
Ga met God en Hij zal met je zijn 

 

 


