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VRIEND OF VIJAND?

v e r b i n d t j o ng e r e n

Zingen: Psalm 72: 7

Lezen: Lukas 23: 26 en 33-49

Zingen: Psalm 25: 8
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Gebed

Opzeggen:
Als er een kindje geboren wordt, is iedereen blij.
Wanneer iemand sterft, zijn veel mensen verdrietig.
Sterven, daar word je stil van.
Dat geldt wel heel bijzonder wanneer Gods Zoon sterft.
Laten we er eerbiedig naar luisteren.

Vertelling: Vriend of vijand?

Zingen: Psalm 132: 12

Opzeggen:
De Heere Jezus is gestorven aan het kruis.
Zijn vijanden juichen.
Zijn vrienden zijn bedroefd.
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Voorlezen: Mattheüs 27: 57-60
“En als het avond geworden was, kwam een rijk man van
Arimathea, met name Jozef, die ook zelf een discipel van Jezus
was. Deze kwam tot Pilatus, en begeerde het lichaam van
Jezus. Toen beval Pilatus, dat hem het lichaam gegeven zou
worden. En Jozef, het lichaam nemende, wond hetzelve in een
zuiver fijn lijnwaad. En legde dat in zijn nieuw graf, hetwelk hij
in een steenrots uitgehouwen had; en een grote steen tegen
de deur van het graf gewenteld hebbende, ging hij weg.”

Opzeggen:
Op Goede Vrijdag is de Heere Jezus gestorven.
De zaterdag daarna wordt wel ‘stille zaterdag’ genoemd.
Stil, omdat er met het lichaam van de Heere Jezus niets gebeurt.
De Heere Jezus rustte in het graf.
Toch is deze zaterdag niet zo stil verlopen.
Wat deden vriend en vijand op deze zaterdag?

Opzeggen:
De vrienden hebben Jezus
in het stille graf geborgen.
Nu gaan ze weer naar huis,
hun harten vol met zorgen.
Het werk is nog niet klaar.
Ze spreken samen af:
Als de rustdag weer voorbij is
gaan we samen naar het graf.
Dan brengen we meer kruiden,
meer zalf en nieuwe doeken.
Zo willen ze hun troost
in het zorgen voor Hem zoeken.
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Zingen: Psalm 130:3

Opzeggen:
Een nieuwe dag is weer gekomen.
Het lieflijk zonlicht schijnt.
De vogels fluiten in de bomen.
De ochtendnevel, die verdwijnt.
Op Golgotha is het weer rustig
na wat men gist’ren zag.
Geen mens is daar meer te bekennen
op deze ‘stille’ zaterdag.

Voorlezen: Mattheus 27: 62
“Des anderen daags nu, welke is na de voorbereiding, vergaderden
de overpriesters en de Farizeeën tot Pilatus.”

Opzeggen:
Op de sabbat komen de overpriesters en de Farizeeën op de gedachte,
dat de discipelen wel eens het lichaam van de Heere Jezus zouden kunnen
stelen. Dan zouden die discipelen kunnen zeggen dat Hij is opgestaan.
Daarom gaan ze naar Pilatus en eisen van hem dat er wachters bij het graf
worden gezet.
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Opzeggen:
De Joden waren nog niet tevreden,
hoewel ze blij waren met Zijn dood.
Maar ze waren het niet vergeten
wat Hij voorheen hen eens gebood:
"Breekt deze tempel af en Ik zal
hem in drie dagen bouwen."
Zou Hij dan niet op kunnen staan?
We kunnen Hem niet vertrouwen.
Pilatus keek wel heel verbaasd
Toen hij die mannen zag.
Wat moest hij nu weer voor hen doen
Op deze 'stille' zaterdag?

Voorlezen: Mattheus 27: 63-65
“Zij zeiden tegen hem: Heer, wij zijn indachtig, dat deze verleider, nog
levende, gezegd heeft: Na drie dagen zal Ik opstaan. Beveel dan, dat het graf
verzekerd worde tot de derde dag toe, opdat Zijn discipelen misschien niet
komen bij nacht, en stelen Hem, en zeggen tot het volk: Hij is opgestaan van
de doden; en zo zal de laatste dwaling erger zijn. dan de eerste. En Pilatus
zei tot henlieden: Gij hebt een wacht; gaat heen, verzekert het, gelijk gij het
verstaat.”

Opzeggen:
De overpriesters en Farizeeën krijgen hun zin. Pilatus geeft toe. Het graf wordt
verzegeld. Zijn discipelen kunnen Hem niet stelen. Hierdoor wordt het alleen maar
zekerder dat de Heere Jezus écht is opgestaan. De Romeinse soldaten houden de
wacht bij het graf.
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Opzeggen:
Pilatus geeft aan hen een wacht.
Nu valt er voor hen niets te vrezen.
De sabbatsplichten wachten nu.
De wet wordt voorgelezen.
Daar gaan ze door de straten weer
een sabbatsreis, want ja, dat mag.
Dit alles voor het goede doel
op deze 'stille' zaterdag.

Zingen
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Voorlezen: Mattheus 27: 66
“En zij heengaande, verzekerden het graf met de wacht,
de steen verzegeld hebbende.”

Opzeggen:
Daar staan de krijgsknechten van Pilatus. Op wacht bij een graf.
Gisteren stonden ze rondom het kruis van Jezus. Nu staan ze bij Zijn
verzegelde graf.

Opzeggen:
De knechten van Pilatus kwamen
en stonden nu op wacht.
Het graf is extra goed verzegeld.
Bewaking is er, dag en nacht.
Wie had dat kunnen denken,
wie gist’ren Jezus zag?
Een wacht van enkele soldaten
op deze ‘stille’ zaterdag.

Opzeggen:
Zijn vijanden hadden veel te doen op deze zaterdag. Wat deden Zijn
vrienden? Hoe brachten de vrouwen de sabbat door?

Voorlezen: Lukas 23: 56
“En wedergekeerd zijnde, bereidden zij specerijen en zalven;
en op de sabbat rustten zij naar het gebod.”
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Opzeggen:
De avond is al reeds gevallen.
De sabbat komt eraan.
De zalf en ook de specerijen
zijn snel nog in een kruik gedaan.
De sabbat willen ze niet ontheiligen.
ze weten wat niet mag.
Ze willen 't gebod gehoorzamen
op deze 'stille' zaterdag.

Zingen Psalm 81: 4

Opzeggen:
Hoe de discipelen deze zaterdag hebben doorgebracht, staat niet in
de Bijbel. Het kan heel goed dat zij bij elkaar waren. Een dag later zijn
ze zeker bij elkaar.
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Opzeggen:
De elf discipelen zijn alleen.
Hun Meester is er niet meer.
Waar moeten zij nu heen?
Hij was, alleen, hun aller Heer’.
Ze hoopten vurig dat Hij het was
Die Israël zou bevrijden.
Maar deze hoop is vervlogen,
Toen ze hun Meester zagen lijden.
Vol heimwee denken ze aan de tijd
Waarin Hij sprak met veel gezag.
Samen bespreken ze hun gemis,
Op deze ‘stille’ zaterdag.

Opzeggen:
We hoorden van vrienden en van vijanden, op Goede Vrijdag en op ‘stille’ zaterdag.
Toch is dat niet het laatste wat er verteld kan worden. Gelukkig niet!

Opzeggen:
De ‘stille’ zaterdag is voorbijgegaan
Een nieuwe dag brak aan.
De Heere Jezus is toen opgestaan.
Hij heeft de dood te niet gedaan.
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Zingen

Geen graf hield Davids Zoon omkneld.

Want nu de Heer’ is opgestaan.

Hij overwon. Die sterke Held!

Nu vangt het nieuwe leven aan.

Hij steeg uit ‘t graf door ‘s Vaders kracht

Een leven door Zijn dood bereid.

Want Hij is God, bekleed met macht.

Een leven in Zijn heerlijkheid.

Nu jaagt de dood geen angst meer aan.
Want alles, alles is voldaan;
Wie met geloof op Jezus ziet,
Die vreest voor dood en helle niet.

Opzeggen:
Nu wij die boodschap mochten horen:
“De Heere is waarlijk opgestaan,”
Vluchten wij dan als de wachters
Angstig bij het graf vandaan?
Of vluchten wij met onze nood
Naar Hem Die opstond uit de dood?
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Opzeggen:
Op die ‘stille’ zaterdag was het stil. Doodstil. Want het lijkt erop
dat de dood alles heeft overwonnen. Maar omdat de Heere Jezus
is gestorven en opgestaan, kan Hij ook ons levend maken en
opwekken uit de geestelijke dood. Door Zijn Woord en Geest.

Zingen

Sta op uit de doden, o zondaar, en leef,

Welzalig de vrome, die wandelt in ‘t licht,

dat Christus ook over u lichte!

door Christus de doodslaap ontrezen.

Sta op uit de doden, o zondaar, of beef

Hoe vaak hier de dag voor de duisternis zwicht,

voor God en het jongste gerichte!

‘t zal nimmermeer nacht voor hem wezen,

Nog wekt u de Heiland en nog is er raad, “Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de doon!”
sta op uit de doden,’t is spoedig te laat!

Sluiting

Zo spreekt van de hemel uw Heiland, Gods Zoon.

