PASSIE
met

PETRUS

Bijeenkomsten in de Stille Week 2013

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.

Passie met Petrus
Dit jaar zijn de Bijbellezingen gekozen uit het evangelie naar de
beschrijving van Marcus. De overlevering vertelt ons dat dit het oudst
bekende evangelie is en door Marcus is opgetekend uit de mond van de
apostel Petrus.
‘Als ik aan Petrus denk, zie ik een impulsieve en emotionele man voor
me: iemand die heel direct is in zijn reacties, die eerst spreekt en dan
denkt, die daardoor vaak als eerste een stap durft te zetten, terwijl
anderen nog een afwachtende houding aannemen.
Ik zie ook een man die worstelt met zijn geloof en al worstelend in zijn
leven met Jezus zowel hoogtepunten als dieptepunten kent.’
‘Geloven en niet geloven, zeker zijn en twijfelen, belijden en
verloochenen, krachtig zijn en zwak zijn, zoeken en vinden, loven en
liegen, tot rust komen en onrust ervaren, een rots zijn en drijfzand zijn,
schaamte en vreugde – het ligt allemaal zo dicht bij elkaar in het leven
van mensen die geloven of die zouden willen geloven.’ (Jos Douma)
In deze Stille Week ontmoeten we Petrus. Een mens met passie. Niet
omdat het om hem gaat, maar wel omdat we in de ontmoetingen met
Petrus veel kunnen leren over ons eigen geloof en vooral over Jezus.
Want via Petrus zullen we altijd weer opnieuw ons geloof op Jezus
richten. Hij is het op Wie wij mogen bouwen. Zijn lijden, zijn sterven en
zijn opstanding uit de dood vormen het fundament voor ons geloofsleven.
Voorafgaande aan Goede Vrijdag en Pasen is het goed om ieder jaar een
week van bezinning te vieren. Een week, waarin we samen als
volgelingen van Jezus, elke dag opnieuw zijn Passie voor ons gedenken.
Namens de voorbereidingscommissie 2013,
ds. Jan K.C. Kronenberg.
(Van Dale: passie = hartstocht, drift; lijden)

Petrus, gezien door de ogen van Rien Poortvliet
in ‘Hij was een van ons’

MAANDAG

25 maart
Petrus - gewaarschuwd

- Begroeting

- Samenzang: Opwekking 369
- Bijbellezing: Marcus 14:17-31
- Samenzang: Geref. Kerkboek gezang 125: 1-3
- Overdenking
- Muzikaal moment
- Gebed
- Gedicht: Petrus

-

Nel Benschop

- Samenzang: Uit aller mond 133: 1, 3, 5 en 6
- Doven van de eerste kaars

-

We verlaten in stilte de kerkzaal

-

DINSDAG

26 maart
Petrus – in slaap

- Begroeting

- Samenzang: Evangelische Liedbundel 65: 1-4
- Bijbellezing: Marcus 14:32-42
- Samenzang: Zingende gezegend 142: 1-5 (mel. Psalm 26)
- Overdenking
- Muzikaal moment
- Gebed
- Gedicht: Niet waakzaam -

Peter van Heiningen

- Samenzang: Opwekking 124
- Doven van de tweede kaars

-

We verlaten in stilte de kerkzaal

-

WOENSDAG

27 maart

Petrus – in het nauw

- Begroeting

- Samenzang: Uit aller mond 63: 1, 2 en 4
- Bijbellezing: Marcus 14:53-54 en 66-72
- Samenzang: Alles wordt nieuw III, 23: 1-3 (mel. I, 19)
- Overdenking
- Muzikaal moment
- Gebed
- Gedicht: Petrus (en ik …..)

-

Jelly Verwaal

- Samenzang: Geref. Kerkboek gezang 154: 1-4
- Doven van de derde kaars

-

We verlaten in stilte de kerkzaal

-

DONDERDAG

28 maart

Petrus – op afstand

- Begroeting

- Samenzang: Geref. Kerkboek gezang 89: 1-4
- Bijbellezing: Marcus 15:33-39 en Lucas 23:49
- Samenzang: Geref. Kerkboek psalm 22: 1, 3 en 8
- Overdenking
- Muzikaal moment
- Gebed
- Gedicht: Vader … vergeef het hun

- Nico Siebel en
Max Altewischer

- Samenzang: Opwekking 470
- Doven van de vierde kaars
-

We verlaten in stilte de kerkzaal

GOEDE VRIJDAG

-

29 maart

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

ZATERDAG

30 maart
Petrus – op zoek

- Begroeting

- Samenzang: Geref. Kerkboek gezang 171: 1-3
- Bijbellezing: Marcus 16:1-7 en Lucas 24:9-12
- Samenzang: Zingende gezegend 290: 1-4 (mel. Lvdk 174)
- Overdenking
- Muzikaal moment
- Gebed
- Gedicht: Heer Jezus, goede herder

-

A.F. Troost

- Samenzang: Opwekking 544
-

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

www.stilleweek.nl

