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De laatste dagen
Bijeenkomsten in de Stille Week 2019

De laatste dagen
Jeruzalem, 33 na Chr.
Er is veel discussie over wanneer Jezus precies leefde en stierf. De
precieze datering is ingewikkeld omdat er weinig gegevens in de
Bijbel zelf staan. Bovendien werden er in die tijd verschillende
datumsystemen gebruikt en sommige monniken hebben zich later
misrekend. Er zijn dus genoeg onzekerheden over de precieze
datering van het hoogte- en tegelijk dieptepunt van Jezus’ leven.
Een mogelijke betrouwbare reconstructie van de laatste dagen
van zijn leven op aarde speelt zich af in het jaar 33. Jezus stierf
dan op vrijdag 3 april 33 na Chr. om ongeveer 15 uur in de
middag. 1
In deze Stille Week volgen we deze reconstructie van dag tot dag.
We lezen daarbij uit het evangelie naar de beschrijving van Marcus
en Matteüs (zaterdag 4 april 33 na Chr.).
Het is goed om ieder jaar een week van bezinning te vieren,
waarin we dagelijks als volgelingen van Jezus, zijn lijden, sterven
en opstanding uit de doden gedenken.
Een gezegende Stille Week toegewenst.
ds. Jan K.C. Kronenberg en Nita Kronenberg-Lens, Leeuwarden.
www.stilleweek.nl

1 Bijbelse Geschiedenis in woord en beeld, deel 8: Jezus’ laatste dagen,
blz. 26-27.

Kaarsen doven
Elke dag doven we één van de adventskaarsen die we in de
weken voor de viering van het Kerstfeest hebben aangestoken.
De kaarsen symboliseren het licht dat in de wereld is gekomen
met de komst van de Zoon van God naar deze aarde.
Zijn licht doorbreekt de duisternis van de wereld.
Nu, in deze Stille Week, wordt het steeds donkerder rondom Hem.
De duisternis lijkt het weer te gaan winnen van het licht.
Als Jezus sterft op Goede Vrijdag is het helemaal donker
geworden. Daarom doven we op deze dag de grote kaars.
Maar op Paasmorgen, de dag van de opstanding uit de dood,
straalt voor ons opnieuw zijn licht.

Afkortingen:
DNP – De Nieuwe Psalmberijming
ELB – Evangelische Liedbundel
GKV – Gereformeerd Kerkboek
LB 1973 – Liedboek voor de Kerken
LB 2003 – Liedboek, Zingen en bidden in huis en kerk
SB – Bundel Schriftberijmingen
ZG – A.F. Troost, Zingende Gezegend (1995)

MAANDAG

30 maart 33 na Chr.

Het tempelbedrijf platgelegd
- Begroeting
- Samenzang: Opwekking 245
- Bijbellezing: Marcus 11:15-19
- Samenzang: Psalm 84: 1 en 2 (DNP of GKV)
- Overdenking
- Muzikaal moment
- Gebed
- Gedicht: Runderen, schapen en duiven te koop – René van Loenen
- Samenzang: Psalm 40: 2, 3 en 4 (DNP)
- Doven van de eerste kaars
-

We verlaten in stilte de kerkzaal

-

DINSDAG

31 maart 33 na Chr.

Levensgevaarlijke discussies
- Begroeting
- Samenzang: Psalm 118: 6, 7 en 8 (DNP)
- Bijbellezing: Marcus 11:27-33
- Samenzang: Gezang 61 (LB 1973) – gedeeltelijk (zonder refrein)
melodie is misschien onbekend, maar gemakkelijk te leren
- Overdenking
- Muzikaal moment
- Gebed
- Gedicht: De kruisweg – Joke van Sliedregt
- Samenzang: Lied 75 (ZG) = Lied 223 (Hemelhoog)
- Doven van de tweede kaars
-

We verlaten in stilte de kerkzaal

-

WOENSDAG

1 april 33 na Chr.

Gezalfd en verkocht
- Begroeting
- Samenzang: Gezang 178: 1, 2 en 3 (LB 1973)
- Bijbellezing: Marcus 14:1-11
- Samenzang: Opwekking 578
- Overdenking
- Muzikaal moment
- Gebed
- Gedicht: Hij was een lam – Enny IJskes-Kooger
- Samenzang: Gezang 454: 1 en 2 (LB 1973)
- Doven van de derde kaars
-

We verlaten in stilte de kerkzaal

-

DONDERDAG

2 april 33 na Chr.

Afscheidsmaaltijd
- Begroeting
- Samenzang: Lied 40 (SB)
- Bijbellezing: Marcus 14:17-26
- Samenzang: Opwekking 737
- Overdenking
- Gedicht: Witte donderdag – Ina van der Welle
- Gebed
- Rondgang met wijn en brood / Muzikaal moment
- Samenzang: Gezang 358: 1 en 6 (LB 1973)
- Doven van de vierde kaars
-

We verlaten in stilte de kerkzaal

GOEDE VRIJDAG

-

3 april 33 na Chr.

U en jij worden van harte uitgenodigd voor de diensten in de

ZATERDAG

4 april 33 na Chr.
Leegte

- Begroeting
- Samenzang: Lied 271 (ZG)
- Bijbellezing: Matteüs 28:62-66
- Samenzang: Opwekking 575 (gedeeltelijk)
- Overdenking
- Muzikaal moment
- Gebed
- Gedicht: Stille zaterdag – Cobie Verheij-de Peuter
- Samenzang: Lied 244 (ZG) = Lied 166 (ELB)

-

We verlaten in stilte de kerkzaal

-

WIJ WENSEN U EN JOU GEZEGENDE PAASDAGEN
U en jij worden van harte uitgenodigd voor de kerkdiensten
1e Paasdag
2e Paasdag

