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Meer dan rijkdom, meer dan macht 
meer dan schoonheid van sterren in de nacht, 
meer dan wijsheid die deze wereld kent 
is het waard te weten wie U bent. 

 
Meer dan zilver, meer dan goud, 
meer dan schatten door iemand ooit aanschouwd,       
meer dan dat, zo eindeloos veel meer 
was de prijs die U betaalde Heer. 
 
In een graf verborgen door een steen, 
toen U zich gaf, verworpen en alleen, 
als een roos geplukt en weggegooid 
nam U de straf, en dacht aan mij, meer dan ooit. 

 

 

De dood overwonnen 
 

 
Oorsprong 
Wie was Jezus? 
Als we oppervlakkig kijken, zien we een goed 
mens met hoogstaande idealen, een wereld-
verbeteraar als Gandhi en anderen. Onbegre-
pen door zijn omgeving en daardoor roemloos 
als martelaar ten onder gegaan.  
Maar niets is minder waar. Jezus is God, al-
machtig. Op één woord uit Zijn mond viel de 
menigte, die Hem gevangen kwam nemen, 
achterwaarts ter aarde. Jezus ging Zijn dood 
welbewust en vrijwillig tegemoet. Sterker nog, 
Hij heeft Zijn lijden en sterven Zelf geregis-
seerd. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oorzaak 
Waarom? 
Het was Zijn liefde tot de gevallen mensheid. 
De mens die zich bewust van God heeft afge-
keerd en daardoor in de macht van satan is ge-
komen. De mens ligt nu verloren in zonde en 
schuld. Een prooi van zijn eigen ik, los van 
God. Voor die schuld en zonde eist de recht-
vaardige God voldoening. Wij liggen onder de 
toorn van God en zullen voor eeuwig ten onder 
moeten gaan. 
Jezus leed en stierf om ons daarvan te redden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Pasen 
 

 



Thuis meekijken, -luisteren en -bidden ? 

Ga naar onze website www.hervormd-goudswaard.nl en klik op rechts op Kerk TV 

 

 
Offer 
Al sinds mensenheugenis zijn mensen bezig 
met offers. Offers om de goden gunstig te 
stemmen. Maar al die offers en alle zelfoffers 
in de vorm van goede werken om iets te ver-
dienen zijn zinloos.  
Het ultieme Offer werd gebracht door Jezus, 
toen Hij Zichzelf (op)offerde aan het kruis. Daar 
betaalde Hij voor al onze schuld en zonde. 
Daar droeg Hij de straf voor ons. Daar stemde 
Hij met Zijn Offer de enige en eeuwige God 
voor eens en altijd gunstig. 
 
Overwinning 
Jezus ging voor ons de dood in. Hij is gestor-
ven en begraven. Maar na drie dagen stond Hij 
op uit de dood. Zo overwon Hij dood en graf. 
De dood die zijn intrede deed door onze zon-
den, werd zo door Jezus teniet gedaan.  
Doordat de oorzaak, de zonde, door Jezus is 
weggenomen, heeft de dood zijn kracht verlo-
ren. Zo kan Hij/God ons het eeuwige leven ge-
ven. 

 
Overgave 
God wil en kan ons nu genadig zijn. Hij wil ons 
om Jezus’ wil alles vergeven en ons het Leven 
schenken. Maar…..  wilt u dat? 
Niet langer u verontschuldigen. Niet langer de 
zonden blijven bagatelliseren, maar uw hoog-
moed, trots en eigenwaarde opzij zetten. En zo 
als een verloren zondaar, die geen andere weg 
meer heeft dan voor Hem te buigen. Heel uw 
leven met alles erop en eraan voor Hem neer 
te leggen en te belijden. Zo mag u liefde, ont-
ferming en vergeving van God ontvangen. Zo 
mag u vrede met God ontvangen in uw hart. En 
straks het eeuwige leven in volkomen harmo-
nie met God. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Stille Week

Maandag 3 april t/m donderdag 6 april en zaterdag 8 april 

wordt er in de kerk een stille week georganiseerd. Op 

Goede Vrijdag 7 april is er om 19.30 uur een kerkdienst.  

 

Het zijn dagen die ons op een indringende ma-

nier stilzetten bij de weg van Christus, omdat 

ze aansluiten bij de laatste week die Jezus 

doorbracht in Jeruzalem. We willen elke avond 

van 19.30-20.00 uur stilstaan bij het lijden en 

sterven van Jezus. Zo zal elke avond een Bij-

belgedeelte gelezen worden, een korte over-

denking zijn, zingen we met elkaar maar bo-

venal zullen we stil zijn. Stilte om te overden-

ken en een stilte waarin ruimte is voor per-

soonlijk gebed.  

 

U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn!    

http://www.hervormd-goudswaard.nl/


Pasen – De dood heeft niet het laatste woord 
 

voor de jeugd 
 

 

De oma van Anna is gestorven. Ze was erg ziek en Anna wist dat ze niet lang meer zou 
leven. Anna is samen met haar vader en moeder bij oma geweest om afscheid te nemen. 
Dat was een verdrietig moment. Toch voelde Anna ook een bijzondere blijdschap. Want 
oma keek ernaar uit om bij de Heere te zijn. Dat vertelde ze aan Anna. Vandaag wordt 
oma begraven. Anna is erg verdrietig. Ze hield zoveel van oma.  
 
In de Bijbel lees je ook over dood en verdriet. Vandaag is de Heere Jezus met Zijn 
discipelen op weg naar Bethanië. Thomas loopt alleen, een stukje achter de anderen aan. 
Hij ziet deze reis niet zitten. Helemaal naar het zuiden, naar Judea, om naar het graf van 
Lazarus te gaan! Laat Jezus maar oppassen dat Hij Zelf niet in het graf terecht komt. De 
vorige keer dat ze in Judea waren, raapten de mensen al stenen op om naar Jezus te 
gooien. Petrus komt bij Thomas lopen. “Weet je wat de mensen zeggen? Dat Lazarus al 
vier dagen in het graf ligt!” Ze weten het allebei: dan is er echt niks meer aan te doen. 
Zelfs niet door Jezus. Eerder maakte Hij een jongen uit Naïn weer levend. Later haalde hij 
het dochtertje van Jaïrus in Kapernaüm terug uit de dood. Maar dat was op dezelfde dag 
dat de dood gekomen was. “Na drie dagen kan een ziel nooit meer terugkomen in het 
lichaam”, zegt Petrus. “Dat weet iedere Jood.”  
 
Langzaam wordt het drukker op de weg. Ze komen nu dichtbij het dorpje Bethanië waar 
Lazarus’ zussen wonen. Wie komt daar zo haastig aangelopen? Typisch Martha! Midden 
in de rouw en dan toch je gasten tegemoet lopen. Thomas gaat nu toch bij de groep staan. 
“Uw broer zal weer opstaan”, hoort hij Jezus zeggen. Hoe kan Hij zo’n verdrietige vrouw 
nu hoop geven? Maar Jezus gaat door. Hij vraagt of Martha écht in Zijn macht gelooft. 
“Pas maar op”, denkt Thomas. “Vier dagen in het graf: dan moet er een heel groot wonder 
gebeuren!”  
 
Even later staan ze allemaal bij het graf. Ziet Thomas het goed? Jezus huilt. Zie je wel... 
hier is niets meer aan te doen. Zelfs Jezus is vol verdriet. Maar dan gebeurt er meer. 
Thomas hoort Jezus vragen om de steen die voor het graf ligt weg te halen. Hij bidt tot Zijn 
Vader in de hemel. En dan roept Hij luid: “Lazarus, kom uit het graf!” Verbijsterd kijkt 
Thomas het donkere gat in. Daar komt... Lazarus, met de grafdoeken nog om hem heen. 
Hij loopt naar buiten. Hij leeft! Diepe verwondering en eerbied vervullen Thomas’ hart. 
Jezus kan álles! Hij is precies zoals Hij tegen Martha zei: de Opstanding en het Leven. 
Waar Hij komt, brengt Hij leven.  
 
Als Anna met haar ouders op de begraafplaats staat, 
ziet ze de kist langzaam in het graf zakken. Nu is 
oma begraven. Opeens schijnt de zon tussen de 
wolken door. En Anna hoort de dominee zeggen:  
“Ik geloof in de wederopstanding van het lichaam en 
een eeuwig leven”.  
Het maakt haar diep vanbinnen tóch blij: de dood 
heeft niet het laatste woord voor wie op de Heere 
Jezus vertrouwt! 

 

 



 
 

Lied 

                                                                                                  

                                                                                                                         Beluister dit lied op    
 

 

 

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, 
die galmt door gans' Jeruzalem;  

een heerlijk morgenlicht breekt aan: 
de Zoon van God is opgestaan! 

 
Geen graf hield Davids Zoon omkneld, 

Hij overwon, die sterke Held. 
Hij steeg uit 't graf door Vaders kracht, 
want Hij is God, bekleed met macht! 

 
Nu jaagt de dood geen angst meer aan, 

want alles, alles is voldaan; 
wie in geloof op Jezus ziet, 

die vreest voor dood en helle niet. 
 

Want nu de Heer is opgestaan, 
nu vangt het nieuwe leven aan, 
een leven door zijn dood bereid, 

een leven in zijn heerlijkheid. 
 
 
 

 

 

 

 

Hulp nodig ? 

 
Naast eventuele vragen met betrekking tot de inhoud van dit blad 
is het wellicht mogelijk dat u een heel andere, praktische vraag 
heeft. Dat kan zijn van werkzaamheden in de tuin tot het doen 
van boodschappen, wanneer u zelf daartoe (tijdelijk) niet meer in 
staat bent. Ook daarbij willen we u met raad en daad terzijde 
staan, voor zover het in ons vermogen ligt.  
U kunt uw vraag mailen naar: info@hervormd-goudswaard.nl  

mailto:info@hervormd-goudswaard.nl
https://www.youtube.com/watch?v=qiGSbtGXBNE

