
             

De lijdende dienaar van de HEER

    

bijeenkomsten in de stille week voor Pasen   



De lijdende dienaar van de HEER .....  

is het thema voor deze week waarin we ons voorbereiden op het 
Paasfeest. Als uitgangspunt voor de bijbellezingen is dit jaar 
gekozen voor de profetieën van Jesaja aangaan de lijdende dienaar 
van de HEER.  

Het bijbelboek Jesaja laat ons op indringende wijze zien hoe groot 
de liefde is van God voor Zijn volk. God laat Zijn volk niet zomaar 
los. Jesaja mag in zijn profetieën (hoofdstuk 40-66) aankondigen 
dat er een Redder komt die Gods volk zal doen delen in de 
heerlijkheid die de HEER Zijn volk wil geven. 
De levensweg van de dienaar van de HEER is veelbewogen. Hij 
wordt geroepen om de blijde boodschap van redding en heil te 
verkondigen. Maar Hij zal veel tegenstand ondervinden. Hij wordt 
bespot door het volk. Hij moet lijden en zal worden gedood. Maar 
uiteindelijk overwint Hij en zal Zijn heerlijkheid zichtbaar worden.  

De lezingen uit Jesaja worden aangevuld door de lezingen uit 
Matteüs 26 en 27 die de laatste momenten beschrijven van Jezus 
lijden en sterven als de beloofde en langverwachte dienaar van de 
HEER. Door Zijn opstanding op Paasmorgen uit de dood is er hoop 
voor al Gods kinderen. Maar voordat het Pasen kan worden gaat 
Jezus - als dienaar van de HEER - Zijn weg van lijden en van 
sterven.  

In een aantal korte bijeenkomsten van 20 à 30 minuten willen we 
ons bezinnen op de betekenis van deze lijdende dienaar van de 
HEER. 
Iedere avond is de kerk open. We beginnen om 19.30 uur. 
De bijeenkomsten hebben een sober karakter. We komen in stilte 
de kerkzaal in en verlaten deze ook weer in stilte.  

We hopen u en jou één of meerdere avonden te mogen ontmoeten. 
Vanaf maandagavond ligt er in de kerk voor iedereen een 
programmaboekje gereed waarin de opzet van deze bijeenkomsten 
verder uitgewerkt is.  

Vergaderingen en overige activiteiten in de kerk beginnen deze 
week niet eerder dan 20.00 uur.   



Bijeenkomsten in de stille week voor Pasen   

Maandag:    

Thema: De lijdende dienaar van de HEER  geroepen

  
Bijbellezingen: Jesaja 42: 1-7 en Matteüs 26: 57-68  

Dinsdag:  

  Thema: De lijdende dienaar van de HEER  beschuldigd

   

Bijbellezingen: Jesaja 49: 1-6 en Matteüs 27: 11-14  

Woensdag:  

Thema: De lijdende dienaar van de HEER  bespot

  

Bijbellezingen: Jesaja 50: 4-11 en Matteüs 27: 27-31  

Donderdag:  

Thema: De lijdende dienaar van de HEER  verstoten

  

Bijbellezingen: Jesaja 52: 13 - 53: 5 en Matteüs 27: 32-44  

Zaterdag:  

Thema: De lijdende dienaar van de HEER  verlaten

  

Bijbellezingen: Jesaja 53: 6-12 en Matteüs 27: 57-61          


