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in de Bornse Vermaning 
 

Ik ben er 
 

 
Andrea Beusch 

 
 
orgelspel vooraf 
 
woord van welkom 
 
ontsteken van een lichtje van hoop 
 
lied Licht dat terug komt (ZZZ 182), een aantal keer zingen 
 
woorden bij het begin 
 

Het is een stille week. 
Zoveel onrecht. 
Zoveel lijden. 
Zoveel verlies. 
  
Het is een goede week. 
Zoveel trouw. 
Zoveel overgave. 
Zoveel moed. 
  



Het is een heilige week. 
Zoveel herkenning. 
Zoveel verbondenheid. 
Zoveel hoop. 
  
Het is de krachtigste week van het jaar. 
Stenen worden weggerold. 
Duisternis wordt verlicht. 
Graankorrel wordt kiemkracht. 

 
lied   Met de boom des levens (NLB 547) 
 
 
inleidende tekst  
 
Op mijn zoektocht naar een passende afbeelding voor het liturgieboekje, stuitte ik op 

een werk van Andrea Beusch met als titel: Ich bin da (Ik ben er).  

 

Het werk deed mij wat. Het vlammende rood viel natuurlijk als eerste op, maar ook 

de beweging die je in het beeld gewaar wordt. Je wilt bijna meegaan in die beweging, 

maar je wordt keihard gestopt door de kruisende lijnen in al dat rood. Het kruis, 

eindpunt van een leven? Of ook nieuw begin? Een kleine gele stip middenin -het lijkt 

wel wat op een ster- geeft het centrum van het kruis aan. 

 

‘Ich bin da’ - Ik ben er -, noemt de kunstenares haar werk. Die woorden herinneren 

aan de zelfopenbaring van God in de Sinaï. Daar werd Mozes in beweging gezet, 

aangetrokken door de brandende en niet door het vuur verteerde doornstruik. Hij 

werd in zijn beweging ook weer gestopt: kom niet dichterbij en doe je sandalen van je 

voeten, want je staat op heilige grond.’ Juist hier heeft Mozes Gods Naam ervaren: 

‘Ik ben die is’ – Ik ben er; ik ga met je mee. 

 

Het was die God waarop ook Jezus vertrouwde. ‘Ik ben die is – Ik ben er’. In woord 

en daad verkondigde Jezus deze God. Hij bracht beweging in het starre 

geloofssysteem. Hij gaf zieken en mensen aan de rafelranden van de samenleving 

nieuwe toekomst; bij hem kwamen ze op adem, op Gods adem. 

Hij werd gestopt door mensen met macht, aan een kruis geslagen: Jij – Gods Zoon? 

Wát een godslastering! Kruisig hem!  

Maar hij bleef verbonden met zijn Vader, het ‘middelpunt’ van zijn leven. Zo stierf hij. 

 

Bloedrood is dat kruis. Het staat er, ons keihard confronterend met wat macht kan 

doen. Maar in een golf van kleuren en licht komt er leven en beweging van achter het 

kruis. De God die dat wat vast zit, wat is dood gegaan in mensen weer in beweging 

brengt, betoont zich ook hier rond dat kruis als de betrouwbare ‘Ik ben er’, ook voor 

deze zoon van mensen. Het wordt tóch Pasen! 

 
 



we lezen en zingen met elkaar het lijdensverhaal 
 
lied  In de stilte van de nacht (ZZZ 710) 
 
lezen: Marcus 14, 66-72 
 

66Terwijl Petrus beneden op de binnenplaats was, kwam een van de 
dienstmeisjes van de hogepriester voorbij. 67Toen ze Petrus bij het vuur zag 
zitten, keek ze hem aan en zei: ‘Jij was ook bij die Jezus van Nazaret!’ 68Maar 
hij ontkende dat en zei: ‘Ik weet niet waar je het over hebt, ik begrijp echt niet 
wat je bedoelt.’ Hij ging naar buiten, naar het voorportaal, en er kraaide een 
haan. 69Toen het meisje hem daar weer zag, zei ze opnieuw, nu tegen de 
omstanders: ‘Hij is een van hen!’ 70Maar hij ontkende het weer. En algauw 
zeiden ook de omstanders tegen Petrus: ‘Je bent wel degelijk een van hen, jij 
komt immers ook uit Galilea.’ 71Maar hij begon te vloeken en zwoer: ‘Ik ken die 
man over wie jullie het hebben niet!’ 72En meteen kraaide de haan voor de 
tweede keer. En Petrus herinnerde zich dat Jezus tegen hem gezegd had: 
‘Voordat een haan tweemaal heeft gekraaid, zul je mij driemaal verloochenen.’ 
En toen hem dat te binnen schoot, begon hij te huilen. 

 
lied  Kyrië eleison - Heer, ontferm U over ons (ZZZ 308) 
 
lezen: Marcus 15, 1-5 
 

1’s Ochtends in alle vroegte kwamen de hogepriesters, de oudsten en de 

schriftgeleerden en het hele Sanhedrin in vergadering bijeen. Na Jezus 

geboeid te hebben, brachten ze hem weg en leverden hem over aan Pilatus. 
2Pilatus vroeg hem: ‘Bent u de koning van de Joden?’ Hij antwoordde: ‘U zegt 

het.’ 3De hogepriesters brachten allerlei beschuldigingen tegen hem in. 
4Pilatus vroeg hem toen: ‘Waarom antwoordt u niet? U hoort toch waar ze u 

allemaal van beschuldigen?’ 5Maar Jezus zei helemaal niets meer, tot 

verwondering van Pilatus.  

 
lied  Zie de mens die in zijn lijden (NLB 586) 
 
lezen: Marcus 15, 16 -26 en 33-39 
 

16De soldaten leidden hem weg, het paleis (dat wil zeggen het pretorium) in, 

en riepen de hele cohort bijeen. 17Ze trokken hem een purperen gewaad aan, 

vlochten een kroon van doorntakken en zetten hem die op. 18Daarna brachten 

ze hem hulde met de woorden: ‘Gegroet, koning van de Joden!’ 19Ze sloegen 

hem met een rietstok tegen het hoofd en bespuwden hem, en bogen 

onderdanig voor hem. 20Nadat ze hem zo hadden bespot, trokken ze hem het 

purperen gewaad uit en deden hem zijn kleren weer aan. 

Toen brachten ze hem naar buiten om hem te kruisigen. 21Ze dwongen een 

voorbijganger die net de stad binnenkwam, Simon van Cyrene, de vader van 

Alexander en Rufus, om het kruis te dragen. 22Ze brachten hem naar Golgota, 

wat in onze taal ‘schedelplaats’ betekent. 23Ze wilden hem met mirre 



vermengde wijn geven, maar hij nam die niet aan. 24Ze kruisigden hem en 

verdeelden zijn kleren onder elkaar; ze dobbelden erom wie wat zou krijgen. 
25Het was in het derde uur na zonsopgang toen ze hem kruisigden. 26Het 

opschrift met de aanklacht tegen hem luidde: ‘De koning van de Joden’.  

 
33Op het middaguur viel er een duisternis over het hele land, die drie uur 

aanhield. 34Aan het einde daarvan, in het negende uur, riep Jezus met luide 

stem: ‘Eloï, Eloï, lema sabachtani?’, wat in onze taal betekent: ‘Mijn God, mijn 

God, waarom hebt u mij verlaten?’ 35Toen de omstanders dat hoorden, zeiden 

enkelen van hen: ‘Hoor, hij roept Elia!’ 36Iemand ging snel een spons halen, 

doordrenkte die met zure wijn, stak de spons op een stok en probeerde hem 

te laten drinken, terwijl hij zei: ‘Laten we eens kijken of Elia komt om hem eraf 

te halen.’ 37Maar Jezus slaakte een luide kreet en blies de laatste adem uit. 
38En het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot onder in tweeën. 
39Toen de centurio, die recht tegenover hem stond, hem zo zijn laatste adem 

zag uitblazen, zei hij: ‘Werkelijk, deze mens was Gods Zoon.’ 

 
stilte 
 
lezen: Psalm 54 (uit: 150 psalmen vrij, Huub Oosterhuis) 
 

Gisterennacht 
kroop ik nog 
bloed zwetend 
nu hang ik 
 
jouw naam luidt 
dat je mij redt 
vrijmaakt 
recht doet - 
hoor mij 
 
hoor je mij? 
 
Wie 
waren dat 
die mij pakten 
geselden 
doorboorden? 
Wie is hun god? 
 
Daar 
eindelijk 
ben je dan: 
je neemt me af, 
je wikkelt me 
in linnen doeken. 
 



Er is geen pijn meer. 
Dank je. 
 
Ben jij God? 

 
stilte 
 
orgelspel 
 
gezongen gebed: De nacht valt (tekst: Sytze de Vries, melodie: NLB 561) 
 
slotwoorden 
 
We gaan van hier op weg naar Pasen. Gaandeweg zal het licht de duisternis 
verdrijven. 
 

Vrede van God op al onze wegen; 
moge hij/zij ons bewaren bij elkaar. 
 
Als de zon in de morgen, 
zo zal God ons opgaan, 
de Naam die bij je blijft 
als baken in de nacht. 
 
Moge het zo zijn. 

 
 
We verlaten in stilte de kerk; het lichtje van de hoop dragen we in ons mee…. 
 
 

Bij de uitgang is er een collecte voor de hospices in Twente 


