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Inleiding
Dit boekje hoort bij de Facebookpagina ‘Pasen, het grote feest van de kerk’ 
van het Interkerkelijk Dovenpastoraat. Op de Facebookpagina gebeurt alles in 
gebarentaal. In dit boekje staan alle teksten en foto’s.

Week 1: Het Paasproject: uitleg

maandag 4 maart
uitleg over het Paasproject 1: Pasen, waarom?

Welkom bij het Paasproject! Deze week gaan we uitleggen wat het Paasproject 
is. Iedere dag is er een stukje uitleg. Vandaag gaat het over: Pasen, waarom? 
Pasen is het grootste feest van de kerk. Waarom? Omdat we dan vieren dat 
Jezus uit de dood is opgestaan. Niemand is sterker dan de dood, maar Jezus 
wel! Hij overwon de dood. Hij brengt ons het echte leven.
Ik vraag me af: kan dat wel, de dood overwinnen? Is Jezus dan wel echt dood 
geweest? En stel dat Jezus echt zo machtig is, waarom is er dan nog zoveel 
verdriet en pijn op de wereld? Ik nodig je uit om mee te lezen wat de evangelist 
Marcus heeft geschreven. Hij schreef over de weg die Jezus ging. De meeste 
mensen wezen Hem af. Uiteindelijk stierf Hij aan het kruis, alsof Hij een 
misdadiger was. Wat dat terecht? In ieder geval: dat bleek niet Zijn einde te 
zijn! Pasen is een boodschap van hoop en verwachting middenin onze wereld, 
vol gebrokenheid en pijn. Een boodschap die moed en kracht geeft om door te 
gaan, ook als het moeilijk is. Daarom nodigen we je uit om mee te doen.
Kijk morgen voor meer uitleg over het Paasproject.

dinsdag 5 maart
uitleg over het Paasproject 2: Bijbellezen met Marcus

Hallo…Welkom bij het Paasproject!
Tijdens dit Paasproject willen we vooral samen het evangelie van Marcus lezen. 
We gebruiken de Bijbel in Gewone Taal. 
We beginnen volgende week. Het hele project duurt 8 weken. Iedere week 
lezen we 5 stukjes uit de Bijbel. We lezen vooral de hoofdstukken 14-16 uit het 
Marcus-evangelie. Van maandag tot en met vrijdag kun je elke dag een stukje 
uit Marcus in gebarentaal bekijken. Zo willen we ons samen voorbereiden op de 
viering van het Paasfeest.
Kijk morgen voor meer uitleg over het Paasproject.
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woensdag 6 maart
uitleg over het Paasproject 3: Facebook en boekje

Leuk dat je belangstelling hebt voor het Paasproject! Volgende week gaan 
we echt beginnen. Dan kijken we iedere dag naar een stukje uit het Marcus-
evangelie. Daarnaast doen we ook andere dingen:

Elke week is er op
• maandag: een overdenking.
• dinsdag: een gebed
• woensdag: iets praktisch om te doen of om te delen met andere mensen
• donderdag: een lied
• vrijdag: een gedicht

Nu alvast een klein voorproefje met iets praktisch om te doen of om te delen 
met andere mensen.
Op zaterdag 6 en zondag 7 april 2019 wordt in Haarlem Wandeltheater Dolorosa 
gehouden.
Door kijken, luisteren en beleven komt het verhaal tot leven: het verhaal over 
Jezus, de man die harten verbindt en hoop geeft.
Er is tolk aanwezig tijdens bepaalde voorstellingen. 
Kijk op www.wandeltheaterdolorosa.nl voor meer informatie.
Organiseer samen met uw IC of zelf en nodig vrienden/kennissen uit om 
daarnaar toe te gaan. Groepskorting is mogelijk. Neem contact op met 
info@wandeltheaterdolorosa.nl voor meer informatie.

Kijk morgen voor meer uitleg over het Paasproject. Tot morgen.

Foto’s: Peter ten Dijke
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donderdag 7 maart
uitleg over Paasproject 4: Facebook en boekje

Mooi dat je kijkt naar het Paasproject! Kijk je voor de eerste keer? Kijk dan even 
terug naar de afgelopen dagen. 
Dit Paasproject kun je volgen via onze Facebookpagina. Hier doen we alles in 
gebarentaal. Je kunt ook een boekje met alle teksten krijgen. Ga dan naar de 
website www.doofenkerk.nl. Daar kun je het boekje downloaden.

Tot morgen, dan is er een lied te zien. Volgende week gaan we echt beginnen. 
Tot ziens.

vrijdag 8 maart
Lied

Voordat we gaan kijken en luisteren naar het lied, is er morgen geen 
voorbereiding of toch wel…
Kijk terug naar maandag tot en met vrijdag en denk erover na…
Kijk vooruit naar zondag, mooi moment om naar de kerk of samenkomst te 
gaan in uw/jouw omgeving.
Kijk op doofenkerk.nl bij de kerkdiensten of dovenagenda.nl bij zondag! 

Kijk nu naar het mooie lied: Licht van de wereld.

Opwekking 595 - Licht van de wereld 
– door muziektolk Ellen Both
(https://www.youtube.com/watch?v=rBFVe2dH8Yc)

Licht van de wereld U scheen in mijn duisternis, 
nu mag ik zien wie U bent. 
Liefde die maakt dat ik U wil kennen Heer, 
bij U wil zijn elk moment. 

Voor U wil ik mij buigen, 
U wil ik aanbidden, 
U wil ik erkennen als mijn Heer. 
Want U alleen bent waardig, 
heilig en rechtvaardig, 
U bent zo geweldig goed voor mij. 

Hemelse Heer,
U, die hoog en verheven bent, 
Koning vol glorie en macht, 
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bent als een kind naar de wereld gekomen, 
legde Uw heerlijkheid af. 

Voor U wil ik mij buigen, 
U wil ik aanbidden, 
U wil ik erkennen als mijn Heer. 
Want U alleen bent waardig, 
heilig en rechtvaardig, 
U bent zo geweldig goed voor mij. 

En nooit besef ik, hoe U leed, 
de pijn die al mijn zonde deed.

Week 2: Jezus vertelt: Ik ga lijden,  
sterven en opstaan

maandag 11 maart
Overdenking

Luisteren kun je op twee manieren: met je oren en met je ogen. Maar echt 
luisteren is voor iedereen moeilijk. Vaak horen we alleen de dingen die we 
graag willen horen. Zo ging het ook met de leerlingen van Jezus. Drie keer 
vertelt Jezus hen duidelijk: Ik ga lijden, sterven én opstaan uit de dood.  
Maar als Jezus later gestorven is, denken ze allemaal: Dit is het einde. Ze zijn 
helemaal vergeten dat Jezus óók zei: “Na drie dagen zal Ik opstaan uit de dood.” 
Daarom is goed luisteren ook voor ons belangrijk bij het lezen van de Bijbel. 
Kijk en lees rustig, met aandacht. En denk ook rustig na over wat je leest. Wat 
staat er precies? Wat betekent dat? En wat betekent het voor mij? De boodschap 
van de Bijbel is vol kracht. En die kracht ontdek je door hem rustig en biddend 
te lezen.

Marcus 1:14-15: Jezus begint met Zijn werk

Jezus begint met zijn werk
Jezus vertelt het goede nieuws
14Toen Johannes de Doper gevangengenomen werd, ging Jezus terug naar 
Galilea. Daar vertelde hij het goede nieuws van God. 15Hij zei: ‘Gods nieuwe 
wereld is dichtbij. Geloof dat goede nieuws! Dit is het moment om je leven te 
veranderen.’
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dinsdag 12 maart
Marcus 8:31-33: De 1e keer dat Hij het vertelt

Jezus zegt wat er met hem zal gebeuren
31Jezus begon aan de leerlingen uit te leggen wat er met hem moest gebeuren. 
Hij zei: ‘De Mensenzoon zal veel moeten lijden. De leiders van het volk, de 
priesters en de wetsleraren zullen hem behandelen als een vijand. Hij zal 
gedood worden. Maar drie dagen later zal hij opstaan uit de dood.’ 32Jezus 
legde hun dit heel duidelijk uit.
Toen nam Petrus Jezus mee, weg van de andere leerlingen. Hij zei tegen Jezus: 
‘Zulke dingen mag u beslist niet zeggen.’

Gebed

God,
Jezus vertelt over het goede nieuws. 
Van goed nieuws word ik altijd blij. Maar….
Ik begrijp niet dat uw nieuwe wereld dichtbij is, 
ik zie geen nieuwe wereld.
En dit moment is om mijn leven te veranderen, waarom? Mijn leven is prima zo. 
Ik begrijp niet waarom Jezus moet lijden en gedood worden en na drie dagen 
zal hij opstaan uit de dood.
Ik begrijp Petrus heel goed, zoiets zeg je toch niet…?
Maar toch, U wilt mij iets duidelijk maken, u wilt mij vertellen…
God, geef mij rust, dat ik in alle rust, uw woorden uit de bijbel mag lezen, 
begrijpen en nadenken.
Wat betekent die woorden voor mij….
Dank u wel, voor uw luisterend oor.
Amen.

woensdag 13 maart
Marcus 9:30-32: De 2e keer dat Hij het vertelt

Jezus geeft de leerlingen uitleg
Jezus zegt wat er met hem zal gebeuren
30Jezus en de leerlingen gingen weer verder. Ze reisden door Galilea.  
Maar Jezus wilde niet dat iemand dat te weten kwam. 31Want hij was bezig  
om zijn leerlingen iets uit te leggen.
Hij vertelde: ‘De Mensenzoon zal uitgeleverd worden aan mensen die hem 
zullen doden. Maar drie dagen later zal hij opstaan uit de dood.’ 32De leerlingen 
begrepen het niet. Maar ze durfden niet te vragen wat Jezus bedoelde.
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Doen/delen: VASTEN 

De periode dat we toeleven naar Pasen, heeft in de traditie van de kerken 
verschillende namen, zoals: Lijdenstijd of Vastentijd. Door te vasten kunnen 
wij mensen meeleven met het lijden van Jezus. Totaal vasten (= niets eten en 
drinken) doet bijna niemand. Dat zou ook niet gezond zijn. Maar we kunnen 
bijvoorbeeld wel afzien van extra dingen. Zoals: deze periode geen alcohol 
drinken. Of: geen koek en toetjes eten. 
Maar “vasten” kan er ook anders uitzien. Door bijvoorbeeld deze tijd iets extra 
aardig te zijn voor de mensen om je heen. Het gaat tenslotte niet om wat je niet 
doet, maar om wat je wél doet: elke dag een moment bewust stilstaan bij het 
lijden van Jezus, en elke dag iets doen of laten, om Hem te volgen.

donderdag 14 maart
Marcus 10:32-34: De 3e keer dat Hij het vertelt

Jezus geeft de leerlingen uitleg
Jezus zegt wat er met hem zal gebeuren
32Jezus en de leerlingen waren op weg naar Jeruzalem. De leerlingen waren 
ongerust. Ook de andere mensen die meegingen, waren bang voor wat er zou 
gaan gebeuren.
Jezus liep voorop. Hij sprak nog eens apart met de twaalf leerlingen. Hij 
vertelde hun wat er met hem zou gaan gebeuren. 33Hij zei: ‘We zijn op weg naar 
Jeruzalem. Daar zal de Mensenzoon uitgeleverd worden aan de priesters en de 
wetsleraren. Zij zullen besluiten dat hij gedood moet worden. Ze zullen hem 

Jaco Hoeve Fotografie
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uitleveren aan de ongelovigen. 34Die zullen hem bespotten, hem in zijn gezicht 
spugen en met de zweep slaan. Daarna zullen ze hem doden. Maar drie dagen 
later zal hij opstaan uit de dood.’

Lied: Via Dolorosa (Sela) 
– door muziektolk Ellen Both
(https://www.youtube.com/watch?v=HN9F8tE9CDI)

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!”

Zijn kruis werd een troon, zijn bloed wast ons schoon
en het stroomt door het hart van Jeruzalem.

(Tekst & muziek: Billy Sprague/Niles Borop Ned. 
Tekst: Rikkert Zuiderveld © 1983 BMG Songs/Meadowgreen Music Company/
Word Music/Smallstonemediasongs.com)

vrijdag 15 maart
Marcus 12:18-27: Jezus en de Sadduceeën over de opstanding

De sadduceeën stellen een vraag
18Toen kwamen er sadduceeën naar Jezus toe. Sadduceeën geloven niet dat 
de mensen zullen opstaan uit de dood. Ze zeiden tegen Jezus: 19‘Meester, in de 
wet van Mozes staat deze regel: «Het kan gebeuren dat een man sterft zonder 
kinderen, en dat zijn vrouw alleen achterblijft. Dan moet de broer van die 
gestorven man trouwen met de weduwe. Hij moet zorgen dat er een kind komt 
voor zijn gestorven broer.»
20Maar stel: Er zijn zeven broers. De oudste trouwt. Maar hij sterft zonder 
kinderen, en zijn vrouw blijft alleen achter. 21Dan trouwt de tweede broer met de 
vrouw. Maar ook hij sterft zonder kinderen. Met de derde broer gaat het net zo. 
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En met de anderen ook. 22Alle zeven broers sterven zonder kinderen. Als laatste 
sterft de vrouw. 23Nu is onze vraag: Wat gebeurt er als de mensen opstaan uit de 
dood? Met wie zal die vrouw dan getrouwd zijn? Want alle zeven broers zijn met 
haar getrouwd geweest!’
Jezus geeft antwoord op de vraag
24Jezus antwoordde de sadduceeën: ‘Jullie hebben het helemaal fout! Jullie 
begrijpen de heilige boeken niet. En jullie begrijpen niet hoe machtig God is. 
25Als de mensen opstaan uit de dood, dan leven ze niet meer als getrouwde 
mensen. Dan leven ze zoals de engelen in de hemel.’
26Jezus zei verder: ‘Jullie geloven niet dat de mensen zullen opstaan uit de dood. 

Maar jullie kennen het verhaal over de brandende doornstruik in het boek van 
Mozes toch wel? Daar zegt God tegen Mozes: «Ik ben de God van Abraham, 
Isaak en Jakob.» 27God is geen God van dode mensen, maar van levende 
mensen. Jullie hebben het dus helemaal fout.’

Gedicht (Fedde Nicolai)

We willen niet graag de minste zijn
Het liefst willen we boven anderen uitsteken
En niemand mag ons eigenlijk tegenspreken
Want dat maakt ons soms zo klein.

Jaco Hoeve Fotografie
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We hebben allemaal wel eens last van ons “ik”
“Ik” het eerst en dan pas de ander
Zo hoort het niet te zijn onder elkander
En toch maken we ons om een ander niet zo dik.

Bij Jezus is het anders, Hij maakte zich klein
Om ons groot en rijk te maken
Hij zal over ons blijven waken
En wil ons verlossen van angst en pijn.

Jezus heeft zichzelf aan ons gegeven
Hij heeft alles opgeofferd voor ons allen
En laat ons niet uit Zijn handen vallen
Zoals in de Bijbel staat beschreven.

Wat hebben we toch een geweldige Heer
Hij wil de minste zijn, maar is machtig groot
God die heerser is over leven en dood
Hij zij geprezen, halleluja, Hem zij alle eer.

Week 3: Jezus in Betanië en Jeruzalem

maandag 18 maart
Overdenking

Let deze week op de verschillende mensen rondom Jezus: 
1. de Joodse leiders besluiten om Jezus te doden… Ze haten Jezus. 
2. Er is een vrouw, die Jezus hartelijk liefheeft. Zij zalft Hem met heel dure  

zalf. Normaal gebeurde dat met een lichaam van iemand die overleden is. 
Die vrouw laat dus zien: binnenkort zal Jezus ook gestorven zijn… 

3. Judas (één van Jezus’ leerlingen!) overlegt met de Joodse leiders.  
Hij belooft: ik zal jullie helpen om Jezus gevangen te nemen. Enkele 
leerlingen van Jezus maken de Paasmaaltijd klaar. Later komen ook Jezus 
en de andere leerlingen. Het Paasfeest begint. En tijdens de maaltijd vertelt 
Jezus: Iemand van jullie zal Mij verraden. Daarna ga Ik sterven. Dat gebeurt 
niet toevallig. In de heilige boeken, in de Bijbel, staat het al geschreven.

 
 
Je ziet: de haat tegen Jezus wordt sterker. Maar Jezus heeft alleen maar goed 
gedaan! Hoe kan dat? Je ziet ook: Jezus gaat rustig door. Hij beantwoordt alle 
haat met liefde. Hoe is het mogelijk…? 
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Marcus 14:1-2: Het plan om Jezus te doden

Het plan om Jezus te doden
1Het was vlak voor het Joodse Paasfeest. Joden eten dan brood zonder gist.  
De priesters en de wetsleraren wilden Jezus doden. Ze maakten een plan 
om hem in het geheim gevangen te nemen. 2Ze dachten: Dat moeten we niet 
midden op het feest doen. Anders komt het volk in opstand.

dinsdag 19 maart
Marcus 14:3-9: Een vrouw laat zien: Ik heb Jezus lief

Een vrouw giet olie over Jezus heen
3Jezus was in Betanië. Hij was op bezoek bij Simon, die Simon met de 
Huidziekte genoemd werd. Tijdens het eten kwam er een vrouw binnen.  
Ze had een flesje met olie bij zich, het was heel dure olie met een lekkere geur. 
Ze opende het flesje en goot de olie over Jezus’ hoofd.
4Een paar mensen werden boos. Ze riepen: ‘Zonde van die dure olie!  
5Die hadden we kunnen verkopen voor een enorm bedrag. En dat geld hadden 
we aan arme mensen kunnen geven!’ Zo gingen ze tegen de vrouw tekeer.
De vrouw heeft iets goeds gedaan
6Maar Jezus zei: ‘Laat haar met rust. Doe niet zo boos tegen haar. Ze heeft iets 
goeds voor mij gedaan. 7Arme mensen zullen er altijd zijn. Je kunt hen helpen 
wanneer je maar wilt. Maar ik zal niet altijd bij jullie zijn. 8Deze vrouw heeft 
gedaan wat ze kon. Zij heeft mij verzorgd met geurige olie. Daardoor is mijn 
lichaam klaar om begraven te worden.
9Luister goed naar mijn woorden: Als het goede nieuws verteld wordt, zal er ook 
over deze vrouw verteld worden. Overal in de wereld zullen de mensen horen 
wat zij gedaan heeft.’

Gebed

Liefdevolle Vader,
Haat en liefde. Dat is te zien op deze wereld. Ook bij mij, zo dichtbij.
Ik wil graag iedereen liefhebben, iedereen helpen, maar het lukt mij niet altijd. 
Vergeef mij dat ik iemand haat, dat ik iemand niet lief heb, dat ik iemand pijn 
heb gedaan. 
Vader, ik wil graag net als die vrouw met de dure olie, vol liefdevol ervoor gaan.
Die kracht heb ik nodig, van U alleen. 
Met Uw kracht en liefde, kan ik meehelpen met het goede nieuws.
Door er te zijn bij mensen die verdriet hebben, kaartje sturen naar zieke 
mensen, eten of geld geven aan de mensen die honger hebben.
Er is zoveel wat wij kunnen doen, klein simpel gebaar, is vaak al voldoende.
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We denken altijd: Het moet, het moet groot zijn, het moet opvallend zijn,  
maar dat hoeft niet.
Klein gebaar, flesje olie, de geur van de liefde. 
Dank u voor uw liefde, we hebben het niet verdiend. Toch geeft u het ons.  
Uw kostbare liefde.
Amen.

woensdag 20 maart
Marcus 14:10-11: Judas’ plan om Jezus gevangen te nemen

Judas helpt de priesters
10-11Judas Iskariot, één van de twaalf leerlingen, ging naar de priesters. Hij zei: 
‘Ik zal jullie helpen om Jezus gevangen te nemen.’ De priesters waren daar blij 
mee. Ze wilden Judas er zelfs voor betalen. En Judas begon na te denken over 
een goed moment om Jezus gevangen te nemen.

Doen/delen: Bevrijding

Hier in Nederland komt het zelden voor dat mensen worden gevangen gezet 
zonder reden. Maar veel mensen zijn wel “gevangen” in angsten, in woede,  
in verdriet, in eenzaamheid of ziekte. 
Neem de tijd om na te denken over zulke vormen van gevangenschap. Bij jezelf. 
Bij mensen in je omgeving. En denk dan eens na over bevrijding: hoe kun je 
jezelf bevrijden uit de gevangenschap van eenzaamheid, bijvoorbeeld? Doe een 
moedige stap en ga naar iemand toe, begin een gesprek, nodig iemand uit voor 
een kopje koffie. Op dezelfde manier kun je een ander - voor even - bevrijden uit 
de gevangenschap van eenzaamheid. Bezoek iemand, nodig haar of hem uit bij 
je thuis, deel je tijd en je aandacht…

donderdag 21 maart
Marcus 14:12-17: Het Paasfeest begint

De laatste maaltijd
De paasmaaltijd wordt klaargemaakt
12Het was de eerste dag van het Joodse Paasfeest. Op die dag slachten Joden 
een lam voor de paasmaaltijd. De leerlingen zeiden tegen Jezus: ‘Waar zullen 
we de paasmaaltijd voor vanavond gaan klaarmaken?’
13-14Jezus stuurde twee leerlingen op weg. Hij zei: ‘Ga naar de stad. Daar zul je 
een man tegenkomen die een kruik met water draagt. Ga achter hem aan totdat 
hij ergens naar binnen gaat. Zeg dan tegen de eigenaar van dat huis:  
‘Onze meester vraagt waar hij met zijn leerlingen de paasmaaltijd kan vieren.’ 
15Dan zal die man jullie naar boven brengen. Daar is een grote kamer, waar alles 
al klaarstaat. Daar moeten jullie de maaltijd klaarmaken.’
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16De twee leerlingen gingen op weg naar de stad.  
Alles ging precies zoals Jezus gezegd had. De leerlingen maakten de 
paasmaaltijd klaar. 17’s Avonds kwamen ook Jezus en de andere leerlingen.

Lied: Opwekking 488 - De kracht van Uw liefde 
– door muziektolk Ellen Both
(https://www.youtube.com/watch?v=k3WQLSIMpoQ)

Heer ik kom tot U.
Neem mijn hart verander mij.
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U

Want Heer ik heb ontdekt, 
dat als ik aan uw voeten ben, 
trots en twijfel wijken, 
voor de kracht van Uw liefde

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, 
En de kracht van Uw liefde.

Heer kom dichter bij, dan kan ik Uw schoonheid zien
En Uw liefde voelen diep in mij.
En Heer, leer mij Uw wil, zodat ik U steeds dienen kan.
En elke dag mag leven
door de kracht van Uw liefde

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, 
En de kracht van Uw liefde.

Dan zweef ik op de wind, 
gedragen door Uw Geest, 
En de kracht van Uw liefde.
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vrijdag 22 maart
Marcus 14:18-21: Wie zal Jezus verraden?

Eén leerling gaat Jezus uitleveren
18Tijdens het eten zei Jezus: ‘Luister goed naar mijn woorden: Eén van jullie 
zal mij uitleveren. Iemand die nu met mij eet.’ 19Daar werden de leerlingen 
verdrietig van. Eén voor één vroegen ze aan Jezus: ‘Dat ben ik toch niet?’
20Jezus antwoordde: ‘Het is één van jullie twaalf, iemand die uit dezelfde schaal 
eet als ik. 21De Mensenzoon zal sterven, dat staat in de heilige boeken. Maar 
wat een ramp voor de man die mij uitlevert! Die man had beter niet geboren 
kunnen worden.’

Gedicht: Eén flesje olie

Met alle liefde van mijnhart
heb ik mijn geld er voo gegeven
Maar al de anderen zeden hard:
Zeg, doe eens niet zooverdreven.

Maar hebben jullie dan niet gehoord
dat Jezus naar de dood toe gaat?
Straks zal Hij ruw worden vermoord,
met spijkers aan een kruis vol haat.

Jaco Hoeve Fotografie
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Je kunt het natuurlijk ontkennen
of zeggen dat je armen helpen wilt.
Maar ik durf je eerlijk te bekennen
dat je juist dan je geld verspilt.

Juist om armen echt rijk te maken
en ons weer ware hoop te geven
zal mijn Heer de dood gaan kraken,
zodat jij en ik weer werkelijk leven.

Eén flesje dure zalf lijkt overdreven.
Maar ik heb Hem goed begrepen.
Het is nu het beste om Hem dit te geven.
Want door Hem ontvang ik werkelijk leven.

Week 4: Jezus’ gevangenneming

maandag 25 maart
Overdenking

Jezus wordt bang. Waarom? Omdat Hij weet: binnenkort wordt ik gevangen 
genomen en ter dood veroordeeld. Daarom gaat Hij bidden: Hij smeekt God  
om kracht en hulp. Dus: Jezus was machtig, ja, maar ook kwetsbaar. 
Daarna wordt Jezus gevangen genomen door soldaten. Het lijkt alsof Hij 
een gevaarlijke misdadiger is. Maar klopt dat? Nee, want Hij had altijd 
alleen maar goed gedaan. Bovendien: let op hoe Jezus zich gedraagt bij die 
gevangenneming: Hij verzet zich niet. Hij laat zich vrijwillig gevangen nemen.
En wat doen Zijn leerlingen? Ze dachten dat ze heel sterk waren. Ze zeiden:  
“Wij zullen U niet alleen laten. Wij zullen met U sterven.” Maar wat gebeurt er? 
Ze worden bang, zó bang dat ze allemaal vluchten... En toch gaat Jezus door! 
Want Hij is niet gewoon, maar heel bijzonder!

Marcus 14:22-26: Jezus’ lichaam en bloed: onze redding

Jezus deelt brood en wijn uit
22Tijdens het eten nam Jezus een brood. Hij dankte God. Hij brak het brood in 
stukken en deelde het uit. Hij zei: ‘Kijk, dit is mijn lichaam.’
23Daarna nam hij een beker wijn. Hij dankte God en liet de beker rondgaan. 
Iedereen dronk eruit. 24En Jezus zei: ‘Dit is mijn bloed. Als ik gedood word,  
zal mijn bloed vloeien. Maar daardoor zullen veel mensen gered worden.  
Dat heeft God beloofd.’
25Jezus zei ook: ‘Luister goed naar mijn woorden: Vanaf nu zal ik geen wijn  
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meer drinken. Ik zal pas weer wijn drinken in Gods nieuwe wereld.’
26Toen zongen Jezus en zijn leerlingen een lied om God te danken.  
Daarna gingen ze op weg naar de Olijfberg.

dinsdag 26 maart
Marcus 14:27-31: Alle leerlingen zullen Jezus in de steek laten

Jezus wordt gevangengenomen
De leerlingen zullen Jezus in de steek laten
27Jezus zei tegen zijn leerlingen: ‘Jullie zullen mij allemaal in de steek laten. 
Want God zegt in de heilige boeken: «Ik zal de herder doden, en de schapen 
zullen alle kanten op rennen.» 28Maar luister goed: Ik zal opstaan uit de dood.  
En dan ga ik naar Galilea, en daar zullen jullie mij zien.’
29Maar Petrus zei: ‘Misschien zullen alle anderen u in de steek laten, maar ik 
niet!’ 30Jezus antwoordde: ‘Luister goed, Petrus. Jij zult drie keer zeggen dat 
je mij niet kent. Dat zal vannacht gebeuren, nog voordat de haan twee keer 
gekraaid heeft.’
31Maar Petrus zei heel beslist: ‘Nee, ik laat u niet in de steek! Als het moet,  
wil ik zelfs samen met u sterven!’ En alle andere leerlingen zeiden hetzelfde  
als Petrus.

Gebed

Trouwe God,
Bang zijn is menselijk, ook uw zoon Jezus was bang. 
Ik weet dat ik u kan vertrouwen, dat u altijd bij mij bent. 
Toch zijn er momenten dat ik bang ben. 
Bang om eerlijk te zijn, bang om te vertrouwen, bang voor wat er gaat 
gebeuren. 
Dat bijbelverhaal dat ik gisteren gehoord heb, is zo herkenbaar. 
Het is zo bijzonder dat zelfs Jezus ook bang is. 
Jezus is Uw zoon, maar ook een mens net als wij. 
Jezus weet precies wat er gaat gebeuren, hij wist al dat hij straks alleen zal zijn, 
er zal niemand bij Hem zijn. De opschepperige Petrus zal ook niet bij Jezus zijn. 
Hij gaat zelfs liegen…dat wist u al. 
Zo goed kent u ons. U kent ons door en door goed. 
En dan het mooie van alles is…U heeft beloofd, dat veel mensen gered zullen 
worden. 
Ondanks de fouten, mag ik toch bij U zijn. 
We hoeven alleen maar naar Uw zoon kijken, het brood, dat is Zijn lichaam, 
beker wijn, dat is Zijn bloed. 
Zo simpel. Maar waarom is dat zo moeilijk om naar Uw Zoon te kijken?
Heer, ik wil graag u vertrouwen. 
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Verlos mijn bange ziel, leid mij op weg die ik gaan moet. 
Mijn ziel verlangt naar u. 
Amen.

woensdag 27 maart
Marcus 14:32-41: Jezus bidt in Getsemane

Jezus bidt in Getsemane
32Ze kwamen bij een plek die Getsemane heette. Jezus zei tegen de leerlingen: 
‘Ik ga bidden. Blijf hier wachten tot ik terugkom.’ 33Hij nam alleen Petrus, 
Jakobus en Johannes mee.
Toen werd Jezus onrustig en bang. 34Hij zei: ‘Ik houd het niet meer uit, zo 
verdrietig ben ik. Blijven jullie maar hier, en zorg dat je wakker blijft.’
35-36Jezus liep een klein stukje verder. Hij knielde op de grond en begon te 
bidden: ‘Vader, alstublieft! Geef dat ik niet hoef te lijden. Abba, Vader, voor u is 
alles mogelijk. Houd toch dit zware lijden bij mij weg! Maar doe alleen wat u 
wilt, niet wat ik wil.’
37Jezus ging terug naar de drie leerlingen. Ze lagen te slapen. Hij zei tegen 
Simon Petrus: ‘Simon, je slaapt! Kun je niet eens één uur wakker blijven? 38Blijf 
toch wakker! Bid God om kracht, zodat je geen verkeerde keuze maakt. Want 
jullie willen wel het goede kiezen, maar jullie zijn zwak.’
Jezus bidt opnieuw
39Jezus ging opnieuw bidden. Hij sprak hetzelfde gebed uit als daarvoor. 40Toen 
hij terugkwam, lagen de leerlingen alweer te slapen. Ze konden hun ogen 
gewoon niet openhouden. Ze wisten niet wat ze tegen Jezus moesten zeggen.
41Toen Jezus voor de derde keer terugkwam, zei hij: ‘Nu moeten jullie niet 
langer slapen en uitrusten. Het is zover. Het moment is gekomen dat de 
Mensenzoon uitgeleverd wordt aan slechte mensen.’

Doen/delen: Nabijheid

De leerlingen vonden het te moeilijk trouw te blijven aan Jezus, in het uur  
van Zijn nood. Kunnen wij anderen nabij zijn als ze het moeilijk hebben?
Is er een Asielzoekers centrum in de buurt? Ga eens kijken of u daar 
vrijwilligerswerk kunt doen.
Is dat er niet? Of is het doen van vrijwilligerswerk voor u niet mogelijk?  
Geef een gift aan Stichting Vluchtelingenwerk. (IBAN NL60 INGB 0000 1234 88, 
ten name van Vluchtelingenwerk Nederland). Bid extra voor al die mensen op 
de vlucht. 

18



donderdag 28 maart
Marcus 14:42-46: Judas wijst Jezus aan door een kus

Judas komt eraan
42Jezus zei: ‘Kom, we moeten gaan. De man die mij gaat uitleveren, is dichtbij.’ 
43Terwijl Jezus dat zei, kwam Judas eraan. Hij was één van de leerlingen.  
Hij had een groep mannen bij zich met zwaarden en stokken. Ze waren gestuurd 
door de priesters, de wetsleraren en de leiders van het volk.
44Judas had van tevoren met die mannen een teken afgesproken. Hij had gezegd: 
‘Ik zal één man groeten met een kus. Dat is de man die jullie moeten hebben.  
Die moeten jullie gevangennemen. Neem hem mee en bewaak hem goed.’
Jezus wordt gevangengenomen
45Judas liep recht op Jezus af. Hij zei: ‘Meester!’ En hij groette hem met een kus. 
46Toen grepen de mannen Jezus vast en ze namen hem gevangen.

Lied: Opwekking 717: Stil, mijn ziel, wees stil 
- door muziektolk Ellen Both
(https://www.youtube.com/watch?v=85GfTQGIjhM)

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.
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Vredevorst, vernieuw
een vaste geest binnen in mij,
die rust in U alleen.

Stil, mijn ziel, wees stil
en laat nooit los
de waarheid die je steeds omarmd heeft.
Wacht, wacht op de Heer;
de zwartste nacht
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt.

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.

Ik rust in U alleen.

Jaco Hoeve Fotografie
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vrijdag 29 maart
Marcus 14:47-52: Soldaten nemen Jezus gevangen

47Iemand die erbij was, pakte zijn zwaard. Hij raakte daarmee de knecht van  
de hogepriester, en sloeg zijn oor eraf.
48Jezus zei tegen de mannen die hem vastgrepen: ‘Jullie zijn hier gekomen met 
zwaarden en stokken om mij gevangen te nemen. Alsof ik een gevaarlijke misdadiger 
ben! 49Elke dag was ik in de tempel om de mensen uitleg te geven over God. Jullie 
zagen mij daar, maar jullie hebben mij niet gevangengenomen. Want het moet gaan 
zoals het verteld wordt in de heilige boeken.’
De leerlingen laten Jezus in de steek
50Toen lieten alle leerlingen Jezus in de steek. Ze vluchtten weg. 51-52Alleen een jonge 
man bleef dicht bij Jezus. Hij had een doek om zich heen geslagen.  
Verder had hij niets aan. De mannen grepen hem ook, maar hij kon ontsnappen.  
De doek bleef achter in de handen van de mannen. De jonge man vluchtte naakt weg.

Gedicht: Ik ben bereid [Joke van Sliedrecht]

Dit is de dag, de ure is gekomen! 
Ik ben bereid, Mijn Vaders weg te gaan. 
Ik streed mijn strijd, terwijl u lag te dromen. 
Alléén moest Ik dit donkere uur doorstaan... 
Zíet, Mijn verrader komt eraan! 
Hij heeft een leger meegenomen, 
om Hem Die slechts ‘t goede heeft gedaan, 
op brute wijze in te tomen (= bedwingen) ! 
O Vader, sta Mij hierin bij! 
Niet om Uw macht wil Ik U bidden, 
maar dat Uw vrede in Mij zij, 
dan blijf Ik staande in hun midden... 
Vrijwillig laat Ik Mij nu binden... 
opdat Mijn vrienden vrijheid vinden!

Week 5: Jezus bij de hogepriester

maandag 1 april
Overdenking

De soldaten hebben Jezus gevangen genomen. Het is nacht. Ze brengen Jezus 
naar het huis van de hogepriester. Daar is het druk. Alle belangrijke Joodse leiders 
zijn aanwezig. Ze willen dat Jezus gedood wordt. Daarom praten ze er samen 
over: Hoe kunnen we Hem beschuldigen? Maar ze kunnen ze niets bedenken dat 
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Jezus fout heeft gedaan. Niets! Jezus hoort alle valse beschuldigingen. En Hij 
… zwijgt. Maar dan vraagt de hogepriester: “Bent U de Messias?” Dat is de 
waarheid. Daarom zegt Jezus: “Ja, dat ben Ik.” Dan staat de hogepriester op 
en zegt: “Horen jullie dat? Hij zegt dat Hij de Zoon van God is! Dat betekent: 
Hij beledigt God. En daarom moet Hij gedood worden!” Vreemde reactie van 
de hogepriester, want: Jezus spreekt de waarheid. Hij is de Koning. Moet Hij 
daarom gedood worden?? Jezus wordt onschuldig ter dood veroordeeld.  
Maar opvallend: Jezus verzet zich niet. Maar Hij is bereid om te sterven. 
Waarom? Omdat Hij zelfs Zijn vijanden liefheeft. Alle haat beantwoordt  
Hij met liefde. Ken jij iemand die zoveel liefde geeft?

Marcus 14:53-56: Jezus blijkt onschuldig!

Jezus komt bij de hogepriester
53Jezus werd naar het huis van de hogepriester gebracht. Daar kwamen alle 
priesters, wetsleraren en leiders van het volk bij elkaar.
54Petrus liep op een afstand achter Jezus aan. Hij kwam op de binnenplaats van 
het huis van de hogepriester. Daar ging hij bij de knechten zitten. Hij hield zich 
warm bij het vuur.
Jezus wordt vals beschuldigd
55De priesters, de wetsleraren en de leiders van het volk zochten naar mensen 
die Jezus wilden beschuldigen. Want dan konden ze besluiten om hem te 
doden. Maar het lukte niet. 56Er werden wel veel valse beschuldigingen tegen 
Jezus uitgesproken. Maar die waren niet geldig, omdat de getuigen allemaal 
iets anders zeiden.

dinsdag 2 april
Marcus 14:57-59: Jezus blijkt echt onschuldig!!

57Een paar mensen gingen staan om ook iets slechts over Jezus te vertellen. 
Het was weer een valse beschuldiging. 58Ze zeiden: ‘Wij hebben Jezus iets 
horen zeggen over de tempel. Hij heeft gezegd: ‘Ik ga de tempel afbreken! 
Deze tempel, die door mensen gemaakt is. En binnen drie dagen bouw ik een 
nieuwe. Dat zal een tempel zijn die niet door mensen gemaakt is.’’ 59Maar ook 
die getuigen zeiden niet precies hetzelfde, en dus was hun beschuldiging niet 
geldig.

Gebed

Almachtige Vader,
Heb elkaar lief, dat laat Jezus hier elke keer zien.
Heb elkaar lief, ik wou dat de wereld dat liet zien.
Heb elkaar lief, dan was er geen pijn en honger.
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Heb elkaar lief, dan worden geen onschuldige mensen gedood.
Heb elkaar lief, dan is er geen oorlog.
Heb elkaar lief, dan is er geen haat.
Heb elkaar lief, is dat nou zo moeilijk?
Blijkbaar is het moeilijk om elkaar lief te hebben. 
Heer, vergeef ons en leer ons lief hebben. 
Amen.

woensdag 3 april
Marcus 14:60-62: Jezus zwijgt én spreekt

60Toen ging de hogepriester staan. Hij zei tegen Jezus: ‘Waarom reageert u  
niet op deze beschuldigingen? U hoort toch wat die mensen over u zeggen?’ 
61Maar Jezus bleef zwijgen. Hij zei niets.
Jezus is de Mensenzoon
Toen stelde de hogepriester Jezus een vraag. Hij zei: ‘Bent u de messias,  
de Zoon van God?’ 62Jezus zei: ‘Ja, dat ben ik. Ik ben de Mensenzoon. Jullie zullen 
mij naast God zien zitten, aan de rechterkant. En jullie zullen mij uit de hemel zien 
terugkomen op de wolken.’

Doen/delen: LUISTEREN

Zolang Jezus vals beschuldigd wordt, zwijgt Hij. Pas als hem gevraagd wordt wat 
waar is, spreekt Hij. “Bent U de messias?” “Ja”, zegt Jezus dan, “dat ben ik”.

Jezus is niet de enige die met valse beschuldigingen te maken heeft. We worden 
allemaal wel eens aangesproken op fouten of onaardigheden, terwijl we het ge-
voel hebben “dit klopt niet. Dit heb ik niet gedaan”. Of “Dit heb ik niet zo bedoeld”. 
We gaan ons snel verdedigen. En heel makkelijk leidt dat tot “welles - nietes”.  
Het kan zelfs leiden tot ruzie, tot breuken in de familie.

Gelukkig zal het bij ons niet gaan om een kwestie van leven of dood.  
Gelukkig wordt van ons niet gevraagd zo ver te gaan in onze liefde voor de 
ander, dat we ons leven ervoor opgeven. Gelukkig gaat het bij ons meestal 
om alledaagse dingen, met alledaagse gevolgen. Maar toch: Wat nou als we 
het voorbeeld van Jezus volgen en zwijgen? Wat nou als we ons niet gaan 
verdedigen, maar eerst eens luisteren naar de ander? Wat bedoelt hij/zij? Waar zit 
voor haar/hem de pijn? Wat nou als we proberen die ander te begrijpen, in plaats 
van onszelf te verdedigen? 

Is dat een liefde die we kunnen opbrengen? Liefdevol luisteren en kijken naar de 
ander, juist als die iets zegt waar we het niet mee eens zijn?
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donderdag 4 april
Marcus 14:63-65:De hogepriester veroordeelt Jezus tot de dood

63Toen de hogepriester dat hoorde, scheurde hij zijn priestermantel doormidden. 
Hij zei: ‘We hebben geen beschuldigingen meer nodig. 64Jullie hebben allemaal 
gehoord dat deze man God beledigde. Wat is jullie oordeel?’ Iedereen vond dat 
Jezus gedood moest worden.
65Toen begonnen sommige mensen Jezus in zijn gezicht te spugen. Ze deden 
hem een blinddoek om, en ze begonnen hem hard te slaan. Ze riepen: 
‘Hé profeet, zeg eens wie dat deed!’ Ook de knechten sloegen hem.

Lied: Je draagt het niet alleen
(Matthijn Buwalda) – door muziektolk Ellen Both
(https://www.youtube.com/watch?v=WgQkUEvcopQ)

Voor wie zoekt maar nergens vindt, 
voor wie vecht maar zo vaak niet wint, 
net als ik. 
Voor wie gaat maar niet bereikt, 
voor wie liefde geeft maar niet krijgt, 
weet dit: je draagt het niet alleen. 

Voor wie gokt en steeds verliest, 
wie probeert maar vaak verkeerd kiest, 
net als ik. 
Voor wie lacht maar niet geniet, 
voor wie wel gelooft maar niet ziet, 
weet dit: je draagt het niet alleen. 

Raakt de rug je muur, sluit de nacht je in, 
kun je nergens heen, dan er tegen in. 
Je draagt het niet alleen. 

Zelfs als de hemel zwijgt, 
als je geloof bezwijkt,
als je me niet begrijpt, 
Ik zal er altijd zijn. 
Je draagt het niet alleen.
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vrijdag 5 april
Marcus 14:66-72: Petrus zegt 3 keer: Ik hoor niet bij Jezus

Petrus zegt dat hij Jezus niet kent
66Petrus zat nog steeds op de binnenplaats. Er kwam een meisje langs dat in 
dienst was van de hogepriester. 67Ze zag Petrus zitten bij het vuur. Ze keek hem 
aan en zei: ‘Jij hoort ook bij die Jezus uit Nazaret!’ 68Maar Petrus zei: ‘Welnee!  
Ik heb geen idee waar je het over hebt.’ Hij liep weg van de binnenplaats en 
ging terug naar de poort. Er kraaide een haan.
69Maar bij de poort zag het meisje Petrus weer. Ze begon tegen de mensen om 
zich heen te vertellen dat hij bij Jezus hoorde. 70Maar Petrus zei opnieuw: ‘Dat is 
niet waar!’
Even later zeiden ook een paar anderen tegen hem: ‘We weten zeker dat jij bij 
Jezus hoort. Want je komt duidelijk uit Galilea, net als hij!’ 71Toen begon Petrus 
te vloeken en hij riep: ‘God weet dat ik die man niet ken!’ 72Meteen daarna 
begon de haan voor de tweede keer die nacht te kraaien. 
Toen dacht Petrus terug aan wat Jezus gezegd had: ‘Jij zult drie keer zeggen 
dat je mij niet kent. Dat zal vannacht gebeuren, nog voordat de haan twee keer 
gekraaid heeft.’ En Petrus begon te huilen.

Jaco Hoeve Fotografie
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Gedicht: Petrus [Nel Benschop]
[Vooraf: de naam Petrus betekent: rots]

Noem mij geen Petrus meer – ik ben die naam niet waard; 
ik heb mijn Heer verloochend en verlaten, 
ik heb mij aan de kant der vijanden geschaard, 
en laf (= slap) geheuld (= samengewerkt) met die mijn Meester haten. 
Noem mij geen Petrus meer – ik ben geen sterke rots; 
eens heb ik Jezus als mijn Heer beleden, 
ik heb hem aanbeden als de Christus Gods; 
wat lijkt mij dat nu eindeloos lang geleden. 
In deze nacht verloor ik alles wat ik had: 
mijn hoop en mijn geluk en mijn vertrouwen. 
Maar alle liefde, die ik ooit voor Hem bezat, 
brandt als een vlam die nimmer kan verflauwen. 
Ik heb Hem lief, ik heb Hem lief, maar zie Zijn blik 
waarmee Hij mij bedroefd heeft aangekeken. 
Ja Heer, ik heb verraad gepleegd – ik deed het, ìk; 
slechts wenend kan ik om genade smeken.

Week 6: Jezus bij Pilatus

maandag 8 april
Overdenking

Stel: een rechter in Nederland veroordeelt iemand van wie hij zeker weet:  
die is onschuldig. Kan dat? Gebeurt dat? Nee toch? Nooit. En toch gebeurde  
dat lang geleden in Jeruzalem wel. We gaan het deze week lezen in Marcus 15:
Het is ‘s morgens vroeg. De Joodse leiders brengen Jezus bij Pilatus. 
Waarom? Omdat de Joden zelf niemand ter dood mochten veroordelen. Daar 
hebben ze Pilatus voor nodig. Hij is de romeinse stadhouder. Let op: Pilatus 
ontdekt en weet zeker: Jezus is onschuldig. Maar hij is bang om dat eerlijk 
te zeggen. Bang? Ja, voor de Joodse leiders. Pilatus laat Barabbas zien. Dat 
was een echte misdadiger. Maar de mensen kiezen voor Barabbas. Vreemd: 
de mensen willen liever dat Barabbas vrijgelaten wordt. En niet Jezus. En 
weer valt op: Jezus verzet zich niet. Hij gaat vrijwillig naar het kruis. Normaal 
gesproken gebeurt dit nooit. Maar hier gebeurt het wel! Kijk goed naar Jezus 
en je ontdekt: hoe zwaar het voor Hem was. Maar ook: Hij doet dit uit liefde, 
grote liefde voor jou en mij!
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Marcus 15:1-5: Pilatus praat met Jezus

Jezus komt bij Pilatus
151’s Ochtends vroeg kwamen alle priesters, wetsleraren en leiders van het volk bij 
elkaar. Ze overlegden wat ze met Jezus zouden doen. Ze lieten hem vastbinden, 
namen hem mee en brachten hem bij Pilatus, de Romeinse bestuurder. 2Pilatus 
vroeg aan Jezus: ‘Bent u de koning van de Joden?’  
Jezus antwoordde: ‘U zegt het zelf.’
3De priesters begonnen veel slechte dingen over Jezus te vertellen.  
4Daarom vroeg Pilatus weer aan Jezus: ‘Waarom zegt u niets terug?  
Zij vertellen allerlei slechte dingen over u. En u zegt niets!’ 5Maar Jezus bleef 
zwijgen. Pilatus was daar erg verbaasd over.

dinsdag 9 april
Marcus 15:6-11: Jezus of Barabbas?

De mensen kiezen Barabbas
6Op het Joodse Paasfeest liet Pilatus altijd één gevangene vrij. Het volk mocht 
iemand kiezen. 7Op dat moment zaten er mensen in de gevangenis die samen  
een opstand begonnen waren. Ze hadden geweld gebruikt en mensen vermoord. 
Eén van die gevangenen heette Barabbas. 8Een grote groep mensen kwam bij 
Pilatus. Ze vroegen of hij ook dit jaar weer een gevangene wilde vrijlaten.
9-10Pilatus wist precies waarom de priesters Jezus bij hem gebracht hadden.  
Dat was omdat ze jaloers waren op Jezus. Daarom vroeg Pilatus aan de mensen: 
‘Zal ik Jezus vrijlaten, de koning van de Joden?’ 11Maar de priesters bemoeiden zich 
ermee. Ze riepen tegen de mensen: ‘Nee, je moet Barabbas kiezen!’

Gebed

Vader, U die de hemel en de aarde gemaakt heeft.
U alleen wil ik volgen. 
U doet dit uit liefde, grote liefde voor ons allemaal en mij. 
Vandaag wil ik liefde geven en ontvangen.
Vandaag wil ik strijden voor gerechtigheid.
Vandaag wil ik luisteren en bidden.
Vandaag wil ik Gods lof zingen.
U alleen wil ik volgen, vandaag en elke dag.
U krijgt de alle eer.
Amen.
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woensdag 10 april
Marcus 15:12-15a: Pilatus veroordeelt Jezus tot het kruis

Pilatus doet wat de mensen willen
12Toen zei Pilatus: ‘Maar wat moet ik dan doen met Jezus, die jullie de koning 
van de Joden noemen?’ 13De mensen riepen: ‘Hij moet dood! Hij moet aan het 
kruis!’ 14Pilatus zei: ‘Hij heeft toch niets verkeerds gedaan?’ Maar de mensen 
begonnen nog harder te roepen: ‘Hij moet aan het kruis!’15Toen deed Pilatus wat 
de mensen wilden. Dat leek hem het beste. Daarom liet hij Barabbas vrij. En hij 
gaf Jezus aan zijn soldaten, om hem aan het kruis te hangen.

Doen/delen: Paaskaars

Koop een simpele kaars en verander die in een Paaskaars. Dat kan op 
verschillende manieren:
1. neem een priem en 5 kruidnagels. Prik voorzichtig met de priem 5 kleine 

gaatjes in de kaars, in de vorm van een kruis. Steek in elk gat  
een kruidnagel.

2. koop wachs liners in een hobbywinkel (= vloeibaar kaarsvet, in een 
stiftvorm). Teken hiermee op de kaars. Laat goed drogen.

Jaco Hoeve Fotografie
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donderdag 11 april
Marcus 15:15b-20a: De soldaten bespotten Jezus

De soldaten bespotten Jezus
De soldaten sloegen Jezus met de zweep. 16Daarna brachten ze hem naar de 
binnenplaats van het paleis van Pilatus. Ze riepen alle soldaten erbij. 17Toen 
trokken ze Jezus een rode mantel aan. En ze maakten een kroon van doorntakken, 
en zetten die op zijn hoofd.
18De soldaten deden alsof ze Jezus met eerbied wilden groeten. Ze zeiden:  
‘Wij groeten u, koning van de Joden!’ 19Ze sloegen met een stok op zijn hoofd. Ze 
spuugden hem in zijn gezicht. En ze knielden voor hem, alsof hij een koning was. 
20Zo bespotten ze Jezus.
Daarna trokken ze hem de mantel weer uit, en ze deden hem zijn eigen kleren weer aan.

Lied: Abba, Vader 
– door muziektolk Ellen Both
(https://www.youtube.com/watch?v=Nvz5ZGLHuQE)

Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe. 
U alleen doorgrondt mijn hart, U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen. 

Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe. 
Abba, Vader, laat mij zijn slechts van U alleen, 
Dat mijn wil voor eeuwig zij d’ uwe en anders geen. 
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. 
Laat mij nimmer gaan. Abba, Vader, 
laat mij zijn slechts van U alleen.

vrijdag 12 april
 Marcus 15:20b-21: Simon van Cyrene moet Jezus’ kruis dragen

Jezus wordt aan het kruis gehangen
Toen brachten de soldaten Jezus weg om hem aan het kruis te hangen.  
21Er kwam net een man de stad in. Het was Simon van Cyrene, de vader van 
Alexander en Rufus. Hij moest van de soldaten meekomen, om het kruis te dragen.
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Gedicht - Hij en ik

Eerlijk
en toch vals beschuldigd
Liefdevol
en toch gehaat
Onschuldig
en toch veroordeeld
*
Ik hou van Hem
en toch ook niet
Ik haat Hem
en toch ook niet
Ik huiver
als ik Hem zie
*
Geloven is mooi
maar ook een gevecht
Want het verzet
woont ook in mij
Maar Hij is trouw
ook ondanks mij

Week 7: Jezus sterft aan het kruis

maandag 15 april
Overdenking

De dood door kruisiging was vreselijk pijnlijk. Daarom mochten in het romeinse 
rijk alleen vijanden en slaven gekruisigd worden… Mensen werden naakt 
gekruisigd… Ze hingen tussen hemel en aarde. Dat betekende: je hoort nergens 
meer bij. Niet bij de hemel en niet bij de aarde. Je was helemaal alleen…  
Zo werd ook Jezus aan het kruis gespijkerd. Dat gebeurde net buiten 
Jeruzalem, op een heuvel met de naam Golgota. Ook Hij hing daar, eenzaam 
en helemaal alleen. Zelfs God liet Hem alleen… Zo is Hij gestorven...  
Meestal werden de lichamen van gekruisigde mensen op de vuilnishoop van  
de stad gegooid.  
Maar Josef van Arimatea zorgt dat Jezus netjes wordt begraven, alsof Jezus  
een Koning is: Hij wordt begraven in een graf dat is uitgehakt in een rots.  
Daarna wordt het stil… Iedereen denkt: dit is het einde. De leerlingen zijn 
verdrietig en wanhopig… Hoe moet het nu verder?
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Marcus 15:22-28: Jezus aan het kruis, zonder pijnstilling

22Ze brachten Jezus naar de plaats Golgota. Die naam betekent: schedelplaats. 
23Daar gaven ze Jezus wijn met daarin een middel tegen de pijn. Maar Jezus 
wilde de wijn niet opdrinken.
24Toen hingen de soldaten Jezus aan het kruis. Daarna verdeelden ze de kleren 
van Jezus onder elkaar door erom te loten. 25Het was negen uur in de ochtend 
toen Jezus aan het kruis werd gehangen. 26Op een bordje aan het kruis stond 
waarom Jezus gedood werd. Er stond op: ‘Dit is de koning van de Joden.’
27-28Er werden ook twee andere mannen aan een kruis gehangen,  
twee misdadigers. Het kruis van Jezus stond tussen de twee andere kruisen in.

dinsdag 16 april 
Marcus 15:29-32: De mensen lachen Jezus uit

De mensen bespotten Jezus
29De mensen die voorbijkwamen, lachten Jezus uit. Ze schudden spottend hun 
hoofd en riepen: ‘Kijk eens! Daar hangt de man die de tempel wilde afbreken 
en binnen drie dagen een nieuwe wilde bouwen. 30Red jezelf! Kom van dat kruis 
af!’
31-32Ook de priesters en de wetsleraren zeiden zulke dingen. Ze zeiden tegen 
elkaar: ‘Andere mensen heeft hij gered. Maar zichzelf redden, dat kan hij niet.  
Hij is toch de messias, de koning van Israël? Dan moet hij maar eens van dat 
kruis af komen! Als we dat zien, zullen we in hem geloven.’
Zo bespotten ze Jezus. Zelfs de twee mannen die naast Jezus aan een kruis 
hingen, begonnen hem uit te schelden.

Gebed

Abba, Vader,
wat is het moeilijk… Ik weet niet hoe ik moet bidden…
Ik zoek naar woorden… maar weet niet hoe ik beginnen moet.
Uw zoon heeft ons leren bidden:
Onze Vader in de hemel,
Laat uw naam geheiligd worden,
Laat uw koninkrijk komen
En uw wil gedaan worden
Op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
Dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
Zoals ook wij hebben vergeven
Wie ons iets schuldig was.
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En breng ons niet in beproeving
Maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap, 
De macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen. 

woensdag 17 april 
Marcus 15:33-35: Iedereen laat Jezus alleen, ook Zijn Vader

Jezus roept om God en sterft
33Om twaalf uur ’s middags werd het opeens donker in het hele land. Drie uur 
lang bleef het donker. 34Toen, om drie uur ’s middags, riep Jezus luid: ‘Eloï, Eloï, 
lema sabachtani?’ Dat betekent: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij alleen 
gelaten?’ 35De mensen die daar stonden, hoorden het. Sommigen zeiden: ‘Hoor 
je dat? Hij roept Elia!’

Doen/delen: HOOP

Vooral deze week, de Stille Week, is een periode van eenvoud. Een tijd om stil 
te staan bij het lijden van Christus. Ook een tijd om stil te staan bij het lijden dat 
was of is in uw eigen leven. Het lijden bij de mensen om u heen. Dichtbij of ver 
weg.

Maar ook: we mogen beseffen dat verdriet en eenvoud niet het einde zijn…  
Er is ook hoop… Daarom: ga naar buiten en zoek takken, snoeihout, ontluikende 
natuur. Maak daarmee een boeket, een bloemschikking. Om uitdrukking te 
geven aan verwondering, hoop of dankbaarheid. In alle soberheid. Maar ook: in 
alle vreugde.

(Witte) donderdag 18 april 
Marcus 15:36-41: Jezus sterft

36Snel pakte iemand een spons en deed die in zure wijn. Toen deed hij de spons 
op een stok en stak hem omhoog. Zo kon Jezus wat drinken. De man zei tegen 
de anderen: ‘Nu zullen we eens zien of Elia echt komt. Of hij Jezus van het kruis 
af komt halen.’ 37Maar Jezus gaf een luide schreeuw. Toen stierf hij.
38Op hetzelfde moment gebeurde er iets in de tempel. Het gordijn voor de 
heilige zaal scheurde doormidden, van boven naar beneden.
39De Romeinse officier die bij het kruis stond, zag hoe Jezus stierf. En hij zei: 
‘Geen twijfel mogelijk! Hij was de Zoon van God!’
Een groep vrouwen staat bij het kruis
40-41Een grote groep vrouwen stond op een afstand te kijken. Ze kwamen uit 
Galilea. Ze waren met Jezus meegegaan naar Jeruzalem. Bij die groep hoorden 
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ook Maria uit Magdala, en Maria, de moeder van de jonge Jakobus en van 
Joses, en Salome. Zij waren in Galilea steeds bij Jezus geweest, en hadden daar 
voor hem gezorgd.

Lied: Zie hoe Jezus lijdt voor mij 
– door muziektolk Ellen Both
(https://www.youtube.com/watch?v=QQ9zc2S8D9g)

Zie hoe Jezus lijdt voor mij,
aan het kruis de dood nabij.
Die voor mij het oordeel draagt;
Hij die tot zonde wordt gemaakt.
Wat een offer - Hij voor mij!
Wie wil worden zoals Hij?
Zoveel pijn, ongerechtigheid,
is op Hem die voor mij strijdt.

Zie hoe Jezus biddend strijdt
met de pijn, verlatenheid.
Zo alleen, verwond roept Hij:
Mijn God, waarom verlaat U mij?
Zie wat Jezus heeft gedaan;
in zijn lijden heeft doorstaan.
Zoveel liefde verwondert mij;
niemand heeft zo lief als Hij.

Als de Heer zijn leven geeft
vlucht de dag, de aarde beeft.
Zelfs de dood verliest haar macht
als Jezus roept: het is volbracht!
Waarlijk Hij is Zoon van God,
die voor ons gekruisigd wordt.
Door zijn wonden genezen wij;
in zijn dood maakt Hij ons vrij.

Heel de schepping slaakt een zucht;
zij ontwaakt, het duister vlucht.
Jezus leeft, is opgestaan;
Hij roept ons uit de dood vandaan.
Juich, want Hij, mijn Here leeft!
Hij die overwonnen heeft.
Nooit meer tranen en nooit meer pijn;
nooit van God verlaten zijn.
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Juich want Hij, mijn Here leeft!
Hij die ons de toekomst geeft.
Nooit meer tranen en nooit meer pijn;
nooit van God verlaten zijn.

(Tekst: Hans Maat, muziek: Elbert & Niek Smelt. © Stichting Sela Music)

(Goede) vrijdag 19 april 
Marcus 15:42-47: Josef van Arimatea begraaft Jezus

Josef vraagt om het lichaam van Jezus
42Het werd avond. Het was vrijdag, de dag waarop Joden zich voorbereiden op 
de sabbat. 43Josef van Arimatea ging naar Pilatus toe. Josef was één van de 
Joodse leiders. Hij geloofde dat Gods nieuwe wereld snel zou komen. Hij had 
de moed om zomaar naar Pilatus te gaan en te vragen: ‘Mag ik het lichaam van 
Jezus meenemen?’
44Pilatus was verbaasd. Hij had niet verwacht dat Jezus al dood was. Daarom 
riep hij de Romeinse officier erbij. Pilatus vroeg: ‘Is Jezus al dood?’ 45De officier 
zei dat Jezus inderdaad dood was. Toen gaf Pilatus toestemming aan Josef om 
het lichaam van Jezus mee te nemen.

Jaco Hoeve Fotografie
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Jezus wordt begraven
46Josef haalde het lichaam van Jezus van het kruis af. Hij wikkelde het lichaam 
in een doek, die hij gekocht had. Daarna legde hij het in een graf. Het was een 
graf dat was uitgehakt in een rots. Josef rolde een steen voor de ingang. 
47Maria uit Magdala en Maria, de moeder van Joses, zagen waar Jezus 
begraven werd.

Gedicht: Mijn Heer en mijn God 
[Nel Benschop]

Er is zoveel verdriet, dat ik niet méé kan lijden,
En er is zoveel pijn, die ik niet méé dragen kan;
Er is zo dikwijls strijd, die ik niet méé kan strijden,
En zoveel eenzaamheid, die ik niet verlichten kan;
Er is veel liefde nodig, die ik niet kan geven,
Er is er zoveel haat, die ik niet verdrijven kan;
Er is de dood – en ík kan niemand laten leven.,
En er is zoveel leed, dat ik niet verminderen kan;
- Maar er is er Eén, Die alle pijn heeft willen dragen,
Die alle schuld vergeeft, Die ons verlossen kan;
Er is er Eén, Die ‘t antwoord is op al mijn vragen,
Die eenzaamheid geneest en vreugde geven kan;
Er is er Eén, die helse smarten heeft geleden,
Opdat ik eeuwig mij in Hem verheugen kan;
Er is er Eén, Die altijd voor mij heeft gebeden,
Dat mijn geloof niet ophoudt of verdwijnen kan;
Er is er Eén, Die eenzaam voor mij is gestorven,
Opdat ik eeuwig bij mijn Vader leven kan;
Er is er Eén, Die alles wat ik heb bedorven
Bij God en bij de mensen, weer herstellen kan:
Dat is mijn Heiland, Die om míj zo werd bespot,
Dat is mijn Redder- ja, dat is mijn Heer en God!

zondag 21 juni: 1e PAASDAG
(extra) Delen/doen: LICHT

Steek, ook thuis, uw Paaskaars aan (zie woensdag 10 april) en weet: 
Het licht zal u de weg wijzen. 
Het vuur zal u verwarmen. 
Christus is waarlijk opgestaan
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Week 8: Jezus staat op uit de dood

maandag 22 juni: 2e PAASDAG
Overdenking

Vanaf de eerste eeuw gingen miljoenen mensen geloven in Jezus. Op dit 
moment is ongeveer 1/3 deel van de wereldbevolking christen. Hoe kan dat? 
Dat heeft alles te maken met Pasen. Pasen is niet alleen een mooi verhaal.  
Het is echt gebeurd: Jezus stond op uit de dood. Nee, dat is niet een verhaal  
dat Zijn leerlingen later hebben bedacht. Want dan zou niemand dit verhaal 
geloofd hebben. Jezus heeft gedaan wat niemand kan: Hij heeft de dood 
overwonnen. Zo onvoorstelbaar machtig is Hij. Hij zorgt voor nieuw leven 
en nieuwe hoop. Uiteindelijk gaat Hij zelfs zorgen voor een nieuwe hemel en 
een nieuwe aarde. Daar is het leven helemaal goed. Daar is altijd echte vrede, 
vrijheid en vreugde. Die boodschap betekent niet dat wij nu alles begrijpen. 
Maar die boodschap geeft aan christenen wel zoveel kracht en moed, dat ze 
altijd verder kunnen, in Jezus’ kracht. Door Jezus laat God aan ons zien: Bij Mij 
is je leven veilig. Vertrouw op Jezus en je zult leven, nu en tot in eeuwigheid! 
Daarom is Pasen het grootste feest van de christelijke kerk!

Marcus 16:1-4: Vrouwen vinden het open graf

Jezus is opgestaan uit de dood
De vrouwen gaan naar het graf
161Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria uit Magdala en Maria, de moeder 
van Jakobus, en Salome olie met een lekkere geur. Daarmee wilden ze het 
lichaam van Jezus gaan verzorgen. 2Op zondag gingen ze naar het graf. Het was 
heel vroeg in de ochtend, de zon kwam net op.
3-4Onderweg zeiden ze tegen elkaar: ‘Wie zal voor ons de steen wegrollen die 
voor de ingang van het graf ligt?’ Het was namelijk een erg grote steen.
Maar toen ze bij het graf kwamen, zagen ze dat de steen al weggerold was.

dinsdag 23 april
Marcus 16:5-8: De engel zegt: Jezus is opgestaan uit de dood!

De vrouwen horen dat Jezus is opgestaan
5De vrouwen gingen het graf binnen. Daar zagen ze een jonge man zitten. Hij zat 
aan de rechterkant en hij droeg witte kleren. De vrouwen schrokken vreselijk.
6Maar de jonge man zei: ‘Jullie hoeven niet bang te zijn. Ik weet dat jullie op 
zoek zijn naar Jezus uit Nazaret. Hij is gestorven aan het kruis. Maar hij is 
opgestaan uit de dood. Hij is niet hier. Kijk, hier heeft hij gelegen.’
7De jonge man zei verder: ‘Jullie moeten naar Petrus en de andere leerlingen 
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gaan. En jullie moeten tegen hen zeggen dat Jezus naar Galilea gaat. En dat ze 
hem daar zullen zien. Precies zoals Jezus ook al gezegd heeft.’
8De vrouwen gingen het graf uit. Ze vluchtten weg, want ze waren vreselijk 
geschrokken. Ze vertelden niemand iets, omdat ze zo bang waren.

Gebed

Almachtige Vader,
Wat een geweldig nieuws, Uw zoon leeft. De dood is overwonnen!
Ja, helemaal begrijpen kan ik niet. Dat hoef ik ook niet te begrijpen. 
U vraagt mij alleen: Vertrouw Mij, volg Mij.
Net als die vrouwen, ze waren bang, maar toch gaven de woorden van de jonge 
man hun rust.
De vrouwen moeten gaan vertellen wat ze gezien hebben en vertellen dat Jezus 
naar Galilea gaat.
Ze vertrouwen U, ze volgen U, ze vertellen over U.
Dat is het mooiste feest, het mooiste feest dat er is: Jezus leeft.
Ik vertrouw alleen op U, leid mij op de weg die ik gaan moet. 
Ik wil graag uw goede nieuws aan iedereen vertellen. 
In Jezus naam alleen. Amen

woensdag 24 april
Marcus 16:9-13: Jezus laat zien: Ik leef!

Maria uit Magdala ziet Jezus
[9Jezus was opgestaan uit de dood op zondag, vroeg in de ochtend. De eerste die 
hem zag, was Maria uit Magdala. Jezus had vroeger zeven kwade geesten uit haar 
weggejaagd.10-11Maria ging naar de volgelingen van Jezus. Die waren verdrietig en 
huilden. Maria zei tegen hen: ‘Jezus leeft! Ik heb hem gezien!’ Maar zij geloofden 
haar niet. Twee volgelingen zien Jezus
12Daarna werd Jezus gezien door twee volgelingen. Ze waren onderweg, buiten de 
stad. Nu zag Jezus er anders uit. 13De twee gingen het aan de anderen vertellen. 
Maar die geloofden het nog steeds niet.

Doen/delen: Goed nieuws

Steek opnieuw de Paaskaars aan. Lees nogmaals het evangelie van Marcus, 
hoofdstuk 14 t/m 16. Sta stil bij het Goede Nieuws dat u gebracht is. 
En breng goed nieuws naar iemand in uw buurt/wijk. Bezoek iemand die niet 
bekend is met het Evangelie en breng haar of hem een boodschap van hoop en 
saamhorigheid. En u mag erop vertrouwen dat de Goede God daarin aanwezig is, 
ook als u Zijn naam helemaal niet noemt!
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donderdag 25 april
Marcus 16:14-18: Het Goede Nieuws voor de hele wereld

De elf leerlingen zien Jezus
14Ten slotte werd Jezus gezien door de elf leerlingen, terwijl ze zaten te eten. 
Jezus zei streng tegen hen: ‘Jullie zijn ongelovig en ongehoorzaam! Want jullie 
hoorden dat ik uit de dood was opgestaan. Dat vertelden de mensen die mij 
gezien hadden. Maar jullie geloofden het niet.’
15Jezus zei verder tegen de leerlingen: ‘Ga de hele wereld door, en vertel het 
goede nieuws aan iedereen. 16Iedereen die gelooft en gedoopt wordt, zal gered 
worden. Maar iedereen die niet gelooft, zal door God gestraft worden.
17Mensen die geloven, zullen wonderen doen. Ze zullen kwade geesten wegjagen 
door mijn naam te noemen. Ze zullen in onbekende talen spreken. 18Ze zullen 
slangen vastpakken. Ze zullen dodelijk vergif drinken en toch niet sterven. En ze 
zullen zieken beter maken door hun handen op hen te leggen.’

Lied: U zij de Glorie 
– door muziektolk Ellen Both
(https://www.youtube.com/watch?v=u6tsOV4djZw)

U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immer weer. 
Uit een blinkend stromen, daalde d’ engel af, 
heeft de steen genomen, van ’t verwonnen graf: 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immer meer. 

Zie hem verschijnen, Jezus, onze Heer, 
Hij brengt al de zijnen, in zijn armen weer. 
Weest dan volk des Heren, blijde en welgezind, 
en zegt telkenkere (= iedere keer), Christus overwint! 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immer meer. 

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft. 
In zijn goddelijk wezen, is Zijn glorie groot; 
niets heb ik te vrezen, in leven en in dood. 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immer meer. 
U zij de victorie, nu en immer meer.
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vrijdag 26 april
Marcus 16:19-20: Jezus gaat terug naar de hemel

Jezus gaat naar de hemel
19Toen de Heer Jezus dat gezegd had, liet God hem naar de hemel gaan.  
Daar ging Jezus naast God zitten, aan de rechterkant.
20De leerlingen gingen op weg. Overal vertelden ze het goede nieuws.  
De Heer hielp hen, en hij gaf hun de kracht om wonderen te doen.  
Zo liet hij zien dat het goede nieuws waar is.]

Gedicht: Ik heb vannacht gedroomd, O Heer 

Ik heb vannacht gedroomd, O Heer,
dat alle mensen lachten,
en onbekommerd, onbezorgd,
de nieuwe dag verwachtten.

Ik heb vannacht gedroomd, o Heer,
dat ruzies bleven rusten,
en dat mijn buurman, vol berouw,
zijn vrouw weer teder kuste.

Ik heb vannacht gedroomd, O Heer,
dat alle journalisten
de waarheid schreven in hun krant,
en niet meer dan ze wisten.

Ik heb vannacht gedroomd, O Heer,
dat op de drukste straten
de auto’s stopten voor een kind,
om ‘t veilig door te laten.
Ik heb vannacht gedroomd, O Heer,
dat Russen en Amerikanen samen
hun wapens wierpen in een kuil,
en zongen ‘Christus… amen.’

Ik heb vannacht gedroomd, o Heer,
dat alle mensen lachten.
Maar toen ik wakker werd, sprak Gij:
Dat komt … nog even wachten.

Jaco Hoeve Fotografie
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