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Met het gezicht naar Pasen 

Op Aswoensdag, direct na het carnaval, begint traditioneel de 

veertigdagentijd. Andere namen voor deze periode zijn vastentijd (rooms-

katholiek) of lijdenstijd (protestant). Gelovigen richten het gezicht naar Pasen.  

Vanaf Aswoensdag -dit jaar op 6 maart - telt de kerk vier dagen en zeven weken 

af naar Pasen (12 april), in totaal veertig dagen, want de zondagen tellen niet 

mee. Dat zijn en blijven feestdagen.  

De overige veertig dagen zijn een tijd van bezinning en inkeer, voor sommigen 

ook van berouw en boete. Een tijd om pas op de plaats te maken en bij het 

leven stil te staan.  Soms kiezen mensen in deze periode voor een of andere 

vorm van vasten. Letterlijk, door minder te eten of te drinken, of figuurlijk: 

door dingen te láten of door juist dingen te doen waar men ‘normaal’ niet 

genoeg aan toe komt.  

Net als in veel kerken, hebben ook de vieringen 

van het straatpastoraat in deze periode een 

aangepast karakter. We geven veel ruimte aan 

meditatie, onze eigen beleving van beelden 

(afbeeldingen) en woorden.  

 

Als leidraad hebben we dit jaar gekozen voor 

gezichten die de Russisch-Duitse schilder Alexej 

von Jawlenski schilderde. Met hem gaan we op 

zoek naar het ‘gezicht van de Eeuwige’ dat we misschien wel het meest vinden 

in het gezicht van de medemens en vooral ook in dat van de lijdende Christus.  

Maar juist zijn gezicht opent ook het zicht op de toekomst. 

Want op en na Pasen schijnt het licht van zijn gezicht weer over ons en mogen 

wij visoenen hebben van het nieuwe, goede leven en ver-gezichten zien! 



Het verloop van de 
viering 

 

De vieringen verlopen in deze 

bijzondere periode een beetje 

anders dan we gewend zijn. We 

geven wat minder ruimte aan het 

gesproken woord en maken meer 

ruimte voor verbeelding, 

bezinning en verwerking.  

 

Beeldmeditatie 

Na de opening concentreren we 

ons op de afbeelding van de dag. 

Telkens is dat een gezicht dat 

geschilderd is door Von Jawlenski.  

Deze staan in dit boekje en 

worden geprojecteerd op het 

scherm. Beelden die ons aan het 

denken willen zetten over het 

verlangen van de mens om – 

figuurlijk gesproken - het ware 

gezicht van God te leren kennen.  

Fase 1: Kijken  

Eerst nemen we een paar minuten 

om onder muziek van Arvo Pärt 

(Spiegel im Spiegel) naar de 

afbeelding te kijken en daarbij te 

voelen wat er in ons opkomt.  

Het kan helpen om een 

ontspannen maar geconcen- 

treerde zithouding aan te nemen 

en een regelmatige ademhaling te 

zoeken. Je kunt dan vanuit een 

houding van  rust het beeld op je 

in laten werken. Kijk er naar, 

bekijk het beeld stukje voor 

stukje, merk allerlei details op. 

Wat zie je? Waar gaan je ogen het 

eerst naar toe? Waar doet het 

beeld je aan denken? Wat roept 

de beeltenis bij je op, Welke 

emotie spreekt eruit? En daarna? 

En vervolgens? Is er iets waar je 

aandacht steeds naar teruggaat? 

Zie het beeld daarna als één 

geheel, laat dit geheel tot je 

doordringen. Wat heeft het beeld 

als geheel jou te zeggen? Welke 

betekenis verbind jij eraan. Wat 

zegt het beeld je over jezelf? 

  

Fase 2: Reageren  

Iedereen krijgt de kans om 

hardop te reageren en met de 

anderen te delen wat het kijken 

heeft opgeleverd. In een eerste 

ronde vragen we of mensen in 

één woord hun gevoel over dit 

schilderij willen uitdrukken, het 
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beeld als het ware een titel willen 

geven.  

Het is belangrijk dat we als 

deelnemers respect opbrengen 

voor elkaar en elkaars gevoelens. 

Niets is gek, laat staan ‘fout’, 

belachelijk of vreemd. Ieder ziet 

nu eenmaal wat hij/zij ziet en dat 

is prima.  

 

 

 

In de tweede plaats is het 

belangrijk dat we uitsluitend onze 

eigen reacties op de afbeelding 

naast elkaar zetten en daarbij niet 

op elkaar reageren, ook niet door 

in te stemmen, uit (te) lachen of 

een al dan niet ‘grappig’ 

commentaar  te geven.  

 

Het is niet erg en zelfs positief als er 

zo nu en dan ook stiltes vallen.  

De voorganger sluit deze tweede 

fase af en geeft aan dat we 

overgaan naar de volgende stap.  

 

Woordmeditatie   

Tijdens en na de Bijbellezing is er 

gelegenheid om te zoeken naar de 

verbinding tussen woord en beeld  

 

In eerste instantie reageren we op 

dezelfde manier en met dezelfde 

spelregels als hierboven in fase 2 

op de vraag:  

“Wie ziet of ervaart er een    

verbinding tussen het beeld en de 

gelezen Bijbeltekst?” . 

Ook nu reageren we dus niet op 

elkaar en is het niet erg als er 

stiltes vallen.  

Pas in tweede instantie vraagt de 

voorganger of er iemand is die 

behoefte heeft om door middel 

van een vraag of een opmerking 

terug te komen op wat een ánder 

heeft gezegd. 

Maar ook hier geldt: houd respect 

voor de ander en ga niet 

discussiëren om ‘gelijk te krijgen’.   

 

De beeld- en woordmeditatie 

wordt afgesloten door de 

voorganger met eigen woorden 

en/of een gedicht of gebed.  

 

Voor het overige verloopt de 

viering zoals we dat gewend zijn.  



Het gezicht 
van de viering op vrijdagmiddag 

 Welkom 

 De klankschaal roept op tot stilte 

 Openingsgebed  

 Kaarsen aansteken, waarbij we enkele malen zingen:  

        

 Beeldmeditatie  (zie pag. 4)                                               pag. 13-27 

 Kijken naar het beeld van de dag, onder muziek 

 Reageren op het beeld (niet op elkaar)  

 Woordmeditatie (zie pag. 5) 

 Bijbellezing     pag. 13-27 

 Verbinding tussen woord en beeld   

 Afsluitende woorden  

 Muziek        

 Samen bidden en kaarsen aansteken 

 De klankschaal roept op tot stilte  

 het ‘Onze Vader’           

 Namen voor de kaarten              

 Slotlied                                                                                pag. 29-30 

 Zegen  

 Samen eten                          
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 ‘Asvrijdag’ 
 

     
 

 

Op de eerste vrijdag staan we ook stil bij ‘Aswoensdag’, de dag waarop de 

veertigdagentijd officieel begint.  

Dit jaar was dat woensdag 26 februari.  

 

Op Aswoensdag kunnen kerkgangers een askruisje krijgen.  

De voorganger maakt dan met de duim op het voorhoofd een kruisje van as. 

De as  wordt zo mogelijk gemaakt door buxustakjes van de palmzondag van 

het vorige jaar te verbranden.  

 

Wie dat wil, kan vandaag bij ons in de kapel een askruisje krijgen.  

De voorganger spreekt daarbij de volgende tekst uit: 

 

Een mens ben jij, uit stof en as gevormd, 

maar gezegend en bezield met de adem van de Eeuwige 
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Leven en werk van de schilder 
 

Alexej von Jawlensky (1864-1941) is een Russisch-Duitse schilder, die 

gerekend wordt tot de stroming van het expressionisme. Hij werd 

geboren in Torsjik in Rusland. Jawlensky diende als officier in het leger 

van 1882 tot 1896. Daarnaast volgde hij vanaf 1889 een studie aan de 

kunstacademie in Sint-Petersburg.  

Samen met zijn vrouw ging hij in 

1896 naar Duitsland, waar hij 

een van de kunstenaars was van 

de beroemde beweging Der 

Blaue Reiter. Felle kleuren in 

combinatie met decoratieve 

patronen, lijnvoering en ritme 

voerden de boventoon in het 

werk van de leden. Kunst werd 

een expressie van pure 

emoties. Jawlensky ging 

krachtige, monumentale 

portretten schilderen, zoals Vrouwenkop (1911).  

Het gezicht is opgebouwd uit rood en blauw en de geelgroene ogen van 

de vrouw verbeelden een heftige gemoedstoestand.  

 

Gaandeweg ging Von Jawlensky zich op 

het portret concentreren. Op allerlei 

manieren varieerde hij op dit thema door 
hele series gezichten te schilderen.  

In 1929 kreeg Alexej te maken met de 

eerste verschijnselen van verlamming.  

In 1937 werden ruim zeventig werken van 

zijn hand door de nazi’s in beslag genomen 

als zogenaamde 'ontaarde kunst'. In 1938 

verergerden de ziekteverschijnselen 

dramatisch: Alexej von Jawlensky raakte 

volledig verlamd. Drie jaar later overleed                de bochel (1911) 

de kunstenaar in Wiesbaden.  
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De vele gezichten van Alexej Von 
Jawlenski 

 

In de laatste 20 jaar van zijn werkzame leven heeft 

Von Jawlenski zich bijna uitsluitend bezig 

gehouden met het menselijk gezicht. 

Vanaf 1917 probeert hij de mystieke beleving van 

de mens, het verlangen naar God, weer te geven 

in kleurrijke portretten, waarvoor hij vaak een 

vrouwelijk model gebruikte. 

Zijn werken noemde hij vaak mythische kop (boven) 

of Heilandsgezicht (onder). Mede vanwege zijn 

handicaps zijn het vaak kleine werkjes van 25x35 

cm, waarvan hij er wel 2000 schilderde! 
De decoratieve vlek op het voorhoofd van 

Christus is een wijsheidsteken. 

 

Gaandeweg ging hij over op meer abstracte 

werken, die hij ‘Oervorm’ noemde.  

Deze schilderijen hebben als lijnenstelsel een 

kruis dat samen met de U-vormige afsluiting 

onderaan de vorm van een vrouwengezicht heeft. 

Horizontale strepen markeren mond, ogen en 

voorhoofd; de loodrechte lijn van de neus 

verdeelt het gezicht 

in een lichter en een 

donkerder deel. 

Boven de 

wenkbrauwen welft 

zich een driehoek in 

de vorm van een 

dak, van waaruit 

haarlokken hangen 

die een in zichzelf 

verzonken gelaat 

markeren.  



 10 

Vanaf 1934 schilderde Jawlensky meer dan zevenhonderd kleine werkjes 

(meestal 25×16 cm), die hij zelf Meditaties noemde.  

Omdat hij verlamd raakte aan vingers 

en ellebogen door zware artritis 

ontwikkelde hij noodgedwongen een 

nieuwe werkwijze en schilderde hij 

met gestrekte armen, zijn penseel 

tussen zijn handen vastgeklemd.   

 

De iconen uit zijn geboorteland Rusland hebben deze serie sterk 

beïnvloed.  

Het gezicht wordt hier ingeperkt tot het schema van een Grieks kruis.  

Hij kan enkel nog dikke penseelstrepen zetten, die reliëfachtige sporen 

achterlaten, horizontaal en verticaal. Ze zijn nooit vervlochten; de ogen 

blijven twee strepen. Ook bij de meditaties is telkens de ene zijde lichter 

dan de andere.  

 

rechts:  

De mens is 

donkerder dan de 

nacht (1937).  
 

In dit schilderij 

verbindt de 
schilder zijn 

persoonlijke 

toestand met  

die van  

Nazi-Duitsland 

 

Betekenis  
Misschien zouden we het zo kunnen zeggen: in het menselijk gelaat zocht 

Von Jawlenski het gelaat van Christus. En vaak nog ruimer: in de mens 

zocht hij God. Het schilderen van het gelaat was voor hem een 

meditatieve bezigheid.   

Mijn kunst is 

meditatie en 

gebed in kleur 
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De schilder zelf over zijn 
inspiratie 

 

Von Jawlenski schreef zelf het volgende over de noodzaak die hij in de 

tweede helft van zijn werkzame leven voelde om gezichten te schilderen. 

 

“... en toen werd het voor mij noodzakelijk om een 

vorm voor het gezicht te vinden. Want ik had 

begrepen dat grote kunst alleen met religieus gevoel 

gemaakt moet worden. En dat kon ik alleen in het 

menselijk gelaat inbrengen. Ik begreep dat de 

kunstenaar door vormen en kleuren zeggen moet wat 

er aan goddelijks in hem is. Daarom is het kunstwerk 

een zichtbare God en de kunst is ‘verlangen naar 

God’. Ik heb vele jaren gezichten geschilderd. Ik zat 

in mijn atelier en ik schilderde en ik had de natuur 

niet nodig als souffleur. Het was voor mij genoeg dat 

ik me in mijzelf verdiepte, bad en mijn ziel 

voorbereidde voor een religieuze staat                    .     
 

 

   

  

   Zelfportret 

       (1912) 
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Betekenissen  
 

Het woord ‘gezicht’ kan volgens de ‘Dikke van Dale’ onder meer 

betekenen:  

1. Het zien, verliefd op het eerste gezicht 
2. Het vermogen om te zien, hij is het gezicht kwijt (is blind) 
3. De ruimte die men overzien kan, gezicht tot de horizon 
4. Een waarneming van het oog, dat is een heel ander gezicht 
5. Droomgezicht, visioen, de profeet heeft een gezicht gezien 
6. Landschap dat men ziet, gezicht op de Hofvijver 
7. (Vooral bij mensen:) het voorste deel van het hoofd, onder de 

haargrens, zij heeft een knap gezicht 
8. Gelaatsuitdrukking, je had zijn gezicht moeten zien 
9. Prestige, hij wilde zijn gezicht redden 
10. Mond, hou je gezicht, zwijg 

 

 

Synoniemen 
 

Andere woorden voor ‘gezicht’: aangezicht, aanschijn, bakkes, bek, blik, 

facie, façade, fieselemie, fysiognomie, fysionomie, gelaat, gelaatsexpressie, 

gelaatsuitdrukking, gezichtsuitdrukking, kanis, konterfeitsel, kop, 

mombakkes, ponem, porem, postzegel, smikkel, smoel, smoelwerk, snoet, 

snufferd, snuit, toet, tronie.   
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Eerste vrijdag  -  28 februari 
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Genesis 3 vers 1 t/m 11 
 

Van alle in het wild levende dieren 
die God, de HEER, gemaakt had, 
was de slang het sluwst. Dit dier 
vroeg aan de vrouw: ‘Is het waar 
dat God gezegd heeft dat jullie van 
geen enkele boom in de tuin 
mogen eten?’ ‘We mogen de 
vruchten van alle bomen eten,’ 
antwoordde de vrouw, ‘behalve 

die van de boom in het midden van 

de tuin. God heeft ons verboden van 

de vruchten van die boom te eten of 

ze zelfs maar aan te raken; doen we 

dat toch, dan zullen we 

sterven.’ ‘Jullie zullen helemaal 
niet sterven,’ zei de slang.  

‘Integendeel, God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je 

daarvan eet, dat jullie dan als goden zullen zijn en kennis zullen hebben 

van goed en kwaad.’ 
De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit, ze 

waren een lust voor het oog, en ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar 

wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten en at ervan. Ze gaf 

ook wat aan haar man, die bij haar was, en ook hij at ervan.  

Toen gingen hun beiden de ogen open en merkten ze dat ze naakt 
waren. Daarom regen ze vijgenbladeren aan elkaar en maakten er 
lendenschorten van. Toen de mens en zijn vrouw God, de HEER, in de 
koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij 
zich voor hem tussen de bomen. Maar God, de HEER, riep de mens: 
‘Waar ben je?’ 1Hij antwoordde: ‘Ik hoorde u in de tuin en werd bang 
omdat ik naakt ben; daarom verborg ik me.’ ‘Wie heeft je verteld dat je 
naakt bent? Heb je soms gegeten van de boom waarvan ik je verboden 
had te eten?’ 
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Genesis 4 vers 3 t/m 8 
 

Op een keer bracht Kaïn de HEER een offer van wat hij had geoogst. Ook 
Abel bracht een offer; van de eerstgeboren dieren van zijn kudde koos 
hij de mooiste uit. De HEER merkte Abel en zijn offer op, maar voor Kaïn 
en zijn offer had hij geen oog. Dat maakte Kaïn woedend, zijn blik werd 
donker. De HEER vroeg hem: ‘Waarom ben je zo kwaad, waarom kijk je 
zo donker? Handel je goed, dan kun je toch iedereen recht in de ogen 

kijken? Handel je slecht, dan ligt de zonde op de loer, begerig om jou in 

haar greep te krijgen; maar jij moet sterker zijn dan zij.’ Kaïn zei tegen 
zijn broer Abel: ‘Laten we het veld in gaan.’ Toen ze daar waren, viel hij 
zijn broer aan en sloeg hem dood.  

 

 

 
 

Ben jij de enige voor wiens ogen 

niet is verborgen mijn naaktheid 

Kan jij het hebben 

als niemand anders 

dat ik geen licht geef, niet warm ben  

dat ik niet mooi ben, niet veel 

dat geen bron ontspringt in mijn diepte 

dat ik alleen dit gezicht heb 

geen ander 

Trijntje Oosterhuis – Ken je mij? 
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Tweede vrijdag  -  6 maart 
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Genesis 32 vers 23 t/m 32 
 

Het was nog nacht toen Jakob opstond en de Jabbok overstak op een 
doorwaadbare plaats, samen met zijn beide vrouwen, zijn twee 
bijvrouwen en zijn elf kinderen. Nadat hij hen over de rivier had 
geholpen, bracht hij ook al zijn bezittingen naar de overkant. Maar zelf 
bleef hij achter, helemaal alleen, en er worstelde iemand met hem 
totdat de dag aanbrak. Toen de ander zag dat hij het niet van hem kon 
winnen, raakte hij Jakobs heup aan, en daardoor raakte Jakobs heup 
tijdens die worsteling ontwricht. Toen zei de ander: ‘Laat mij gaan, het 
wordt al dag.’ Maar Jakob zei: ‘Ik laat u niet gaan tenzij u mij zegent.’ De 
ander vroeg: ‘Hoe luidt je naam?’ ‘Jakob,’ antwoordde hij. Daarop zei hij: 
‘Voortaan zal je naam niet Jakob zijn maar Israël, want je hebt met God 
en mensen gestreden en je hebt gewonnen.’ Jakob vroeg: ‘Zeg me toch 
hoe u heet.’ Maar hij kreeg ten antwoord: ‘Waarom vraag je naar mijn 
naam?’ Toen zegende die ander hem daar. Jakob noemde die plaats 
Peniël, ‘want,’ zei hij, ‘ik heb oog in oog gestaan met God en ben toch in 
leven gebleven.’ Zodra hij bij Peniël was overgestoken, zag hij de zon 
opkomen. Jakob liep mank.  
 
Genesis 33 vers 3 t/m 4 en 8 t/m 11 
 

Zelf liep Jakob voor iedereen uit, en terwijl hij zijn broer naderde boog 
hij zevenmaal diep voorover. Esau rende hem tegemoet, sloot hem in 
zijn armen en kuste hem. Beiden lieten hun tranen de vrije loop. 
‘Wat is de bedoeling van die hele schare die ik ben tegengekomen?’ 
vroeg Esau. Jakob antwoordde: ‘Die was bedoeld om mijn heer gunstig 

te stemmen.’ Maar Esau zei: ‘Ik bezit genoeg, broer, houd jij maar wat 

je hebt.’ ‘Nee,’ zei Jakob, ‘als je mij goedgezind bent, neem dat geschenk 
dan alsjeblieft van mij aan, want oog in oog staan met jou is niets anders 
dan oog in oog staan met God, en toch ontvang je mij welwillend. Neem 
toch aan wat ik je heb laten brengen en waarmee God mij heeft 
gezegend, want God is mij goedgezind geweest en ik heb meer dan 
genoeg.’ Omdat hij bleef aandringen nam Esau het aan. 
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Derde vrijdag  -  13 maart 
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Exodus 33 vers 12 t/m 23 
 

Mozes zei tegen de HEER: ‘U draagt mij wel op het volk verder te laten 
trekken, maar u hebt mij niet laten weten wie u met mij mee zult sturen, 
terwijl u toch gezegd hebt: “Jou heb ik uitgekozen, jou ben ik 
goedgezind.” Als dat werkelijk zo is, laat mij dan weten wat uw plannen 
zijn. Dan leer ik u kennen en weet ik zeker dat u mij goedgezind bent. 
Vergeet toch niet dat deze mensen uw volk zijn.’ De HEER antwoordde: 
‘Moet ik dan zelf meegaan om je gerust te stellen?’ Mozes zei: ‘Als u niet 
zelf meegaat, laat ons dan niet verder trekken. Hoe zou moeten blijken 
dat u mij goedgezind bent, mij en ook uw volk, tenzij u met ons 
meegaat? Alleen dan nemen wij immers een bijzondere plaats in onder 
de volken die de aarde bewonen.’ De HEER zei tegen Mozes: ‘Ik verzeker 
je dat ik zal doen wat je vraagt, want ik ben je goedgezind en ik heb je 
uitgekozen.’ 
‘Laat mij toch uw majesteit zien,’ zei Mozes. Hij antwoordde: ‘Ik zal in 
mijn volle luister voor je langs gaan en in jouw bijzijn de 
naam HEER uitroepen: ik schenk genade aan wie ik genade wil schenken, 
en ik ben barmhartig voor wie ik barmhartig wil zijn. Maar,’ zei hij, ‘mijn 
gezicht zul je niet kunnen zien, want geen mens kan mij zien en in leven 
blijven.’ Toen sprak de HEER: ‘Er is een plaats op de rots waar je dicht bij 
mij kunt komen staan. Als dan mijn majesteit voor je langs gaat, zal ik je 
in een kloof laten schuilen en mijn hand beschermend voor je houden 
tot ik voorbij ben. Als ik mijn hand weghaal, zul je mij van achteren zien; 
mijn gezicht mag niemand zien.’ 
 
 
 

Het veilig masker mag doormidden 
ik toon mezelf een waar gezicht 
terwijl – geopend – handen bidden 
ontvangend, weerloos, vederlicht  
Eppie Dam 
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Vierde vrijdag  -  20 maart 
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Numeri 6 vers 22 t/m 27 
 

De HEER zei tegen Mozes: ‘Zeg tegen Aäron en zijn zonen dat zij de 
Israëlieten met deze woorden moeten zegenen: 
 

“Moge de HEER u zegenen en u beschermen, 
moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen 
schijnen en u genadig zijn, 
moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede 

geven.” 

 

Als zij mijn naam over het volk uitspreken, zal ik de 

Israëlieten zegenen.’ 

 

 

 

 

  

Ik hou van je warmte op mijn gezicht 
Ik hou van de koperen kleur van je licht 

Ik geef je water in mijn hand 
en schelpen uit het zoute zand. 

Ik heb je lief, zo lief. 
Ramses Shaffy/Liesbeth List - Pastorale 

 
 



 24 

Vijfde vrijdag  -  27 maart 
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Maar jij bent net als ik  
Je hebt alleen een naam 

en een gezicht 
We zijn hetzelfde 

anders  
We zijn alleen een naam 

en een gezicht 
Jij bent net als ik 

Je hebt alleen een naam 
en een gezicht 

Dat is genoeg voor mij 
Alleen een naam  

en een gezicht 
 

Blǿf – Een naam  
en een gezicht 

 

Matteüs 17 vers 1 t/m 8 
 

Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer Johannes met 
zich mee een hoge berg op, waar ze alleen waren. Voor hun ogen 
veranderde hij van gedaante, zijn gezicht straalde als de zon en zijn 
kleren werden wit als het licht. Plotseling verschenen aan hen Mozes en 
Elia, die met Jezus in gesprek waren. Petrus nam het woord en zei tegen 
Jezus: ‘Heer, het is goed dat wij hier zijn. Als u wilt zal ik hier drie tenten 
opslaan, een voor u, een voor Mozes en een voor Elia.’ Hij was nog niet 
uitgesproken, of de schaduw van een stralende wolk gleed over hen 
heen, en uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem 
vind ik vreugde. Luister naar hem!’ Toen de leerlingen dit hoorden, 
wierpen ze zich neer en verborgen uit angst hun gezicht. Jezus kwam 
dichterbij, raakte hen aan en zei: ‘Sta op, jullie hoeven niet bang te 
zijn.’ Ze keken op en zagen niemand meer, Jezus was alleen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 



Zesde vrijdag  -  3 april 
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Matteus 26 vers 63b t/m 68 
 

De hogepriester zei: ‘Ik bezweer u bij de levende God, zeg ons of u de 
messias bent, de Zoon van God.’ Jezus antwoordde: ‘U zegt het. Maar ik 
zeg tegen u allen hier: vanaf nu zult u de Mensenzoon zien zitten aan de 
rechterhand van de Machtige en hem zien komen op de wolken van de 
hemel.’ Hierop scheurde de hogepriester zijn kleren en hij riep uit: ‘Hij 
heeft God gelasterd! Waarvoor hebben we nog getuigen nodig? Nu hebt 
u met eigen oren gehoord hoe hij God lastert. Wat denkt u?’ Ze 
antwoordden: ‘Hij is schuldig en verdient de doodstraf!’ Daarop 
spuwden ze hem in het gezicht en sloegen hem. Anderen stompten 
hem en zeiden: ‘Profeteer dan maar eens voor ons, messias, wie is het 
die je geslagen heeft?’ 
 

 
Matteüs 27 vers 27 t/m 31  
 

De soldaten van de prefect namen Jezus mee naar het pretorium en 
verzamelden de hele cohort om hem heen. Ze kleedden hem uit en 
deden hem een scharlakenrode mantel om, ze vlochten een kroon van 
doorntakken en zetten die op zijn hoofd. Ze gaven hem een rietstok in 
zijn rechterhand en vielen voor hem op de knieën. Spottend zeiden ze: 
‘Gegroet, koning van de Joden,’ en ze spuwden op hem, pakten hem de 
rietstok weer af en sloegen hem tegen het hoofd. Nadat ze hem zo 
hadden bespot, trokken ze hem de mantel uit, deden hem zijn kleren 
weer aan en leidden hem weg om hem te kruisigen. 

De geheimen die jij bewaart 

Uit een diep en duister verleden 

Staan op jouw gezicht geschreven 

Schoonheid vol met pijn  

Frank Boeijen - Onverstoorbaar  

 



Het gezicht als spiegel van 

emoties 

 

Meer dan welk 

lichaamsdeel of  

welke 

lichaamshouding 

ook, toont (of 

verraadt) het gezicht 

de emoties van een 

mens.  

Het spreekwoord 

zegt ‘de ogen zijn de 

spiegel van de ziel’, 

maar sluit vooral de 

rest van het gezicht 

niet uit!   

 

 

 

 

Onze 

moderne 

media 

maken er 

graag 

gebruik 

van  
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Slotliederen 

 

1. Nu wij uiteengaan 

Nu wij uiteengaan vragen wij God: 

ga met uw licht voor ons uit! 

Nu wij uiteengaan wens ik jou toe: 

Ga met God! Vaya con Dios en a Dieu! 

 

Voor wie ons lief zijn vragen wij God: 

ga met uw licht voor hen uit! 

Al onze vrienden wensen wij vrede: 

Ga met God! Vaya con Dios en a Dieu! 

 

Voor alle mensen op onze weg: 

Vrede en goeds in elk huis! 

Voor al wie kwamen onder dit dak: 

Ga met God! Vaya con Dios en a Dieu! 

 

 

2. Ga met God  

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. 

 

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. 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn: 

in zijn liefde je bewaren, 

in de dood je leven sparen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

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.  

 

3. Vrede wens ik je toe 

Vrede wens ik je toe.  

Liefde wens ik je toe. 

Moge God je behoeden,  

leef met zijn liefde.  

Vrede wens ik je toe.  

 

Vreugde wens ik je toe,  

Blijdschap wens ik je toe.  

Moge God je verblijden,  

leef met zijn liefde.  

Vreugde wens ik je toe.  

 

Zegen wens ik je toe.  

Aandacht wens ik je toe. 

Dat er mensen zijn  

met wie je kunt delen.  

Zegen wens ik je toe.  
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4. Ga dan op weg 

1. Ga dan op weg    3. Ga dan op weg 

en laat hoop en verwachting je leiden.  en schud af al je twijfels en zorgen. 

Ook al zijn pijn     Ga en ontdek 

en verdriet voor geen mens te vermijden.  wat vandaag nog voor jou is verborgen. 

Wees niet bevreesd!    Houd op het Licht 

Ga en vertrouw op de Geest,   altijd je ogen gericht  

die je van angst zal bevrijden.  dat zal je kracht zijn voor morgen!  

 

2. Ga dan op weg     

en ontmoet op je weg medemensen.  

Doe aan een ieder 

wat jij aan jezelf toe zou wensen. 

Dan onder ’t gaan, 

zul je de ander zien staan –  

en overschrijd je je grenzen 

 

 

5. Behoed en bewaar Jij ons 

1. Behoed en bewaar Jij ons, lieve God,   

wijs Jij ons de goede wegen.   

Wil in de woestijn het manna zijn,   

en zet ons op nieuwe wegen.   

Wil in de woestijn een bron voor ons zijn    

omgeef Jij ons met jouw zegen.    

 

2. Behoed en bewaar Jij ons, lieve God,  3. Behoed en bewaar Jij ons, lieve God, 

wees met ons in al het lijden.   en geef geloof en vertrouwen: 

Wees warmte en licht, een menslijk gezicht  een vlam die niet dooft, in vrede gelooft 

nabij in ons donkere tijden. (2x)            Geef dat wij daar zelf aan bouwen (2x) 
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Geen gezicht ! 
 

Vanouds is het voor de mens heel erg belangrijk om snel gezichten te 

herkennen. Wie heb ik voor me? Een vriend of een vijand?   

De menselijke hersenen zijn er daarom op ingesteld om razendsnel te 

analyseren welk gezicht ze zien. Maar ook hersenen maken wel eens 

foutjes en zien dan een gezicht waar geen gezicht is.    

 

  
 

 
 

                (pannenkoek) 
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