Wie is Jezus?
Bijeenkomsten in de Stille Week 2015

Wie is Jezus?
Een vraag die ons al 2000 jaar bezighoudt.
De evangelieschrijver Johannes neemt ons deze week mee op zijn
zoektocht naar een antwoord op deze vraag.
In zeven verschillende uitspraken van Jezus laat hij ons zien Wie Jezus is.
Jezus is:

* de Weg, de Waarheid en het Leven
* het Licht voor de wereld
* de goede Herder
* het Brood dat Leven geeft
* de ware Wijnstok
* de Deur voor de schapen
* de Opstanding en het Leven.

Voor de Joden zijn Jezus’ uitspraken heel duidelijk.
Met de uitspraak ‘Ik ben …’ identificeert Jezus Zich met de Naam
waarmee God Zich in het Oude Testament bekendgemaakt heeft aan
Mozes (Exodus 3 vers 14).
Jezus toont hiermee aan dat Hij op gelijke voet staat met God:
Hij ís God!
De Joden bevestigen dit door hun reactie: ze willen Jezus stenigen.
Dit is de straf voor iemand die de Naam van God lastert.
Jellie Bergsma-Wielinga maakte bij elk ‘Ik ben’ - woord een
linoleumsnede in kleur.
ds. Jan K.C. Kronenberg, Leeuwarden
www.stilleweek.nl

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.

Jellie Bergsma-Wielinga (Leeuwarden) maakte bij de ‘Ik ben’ – woorden
zeven linoleumsneden op geschept papier.
De ‘Ik ben’- woorden in beeld
Jezus Christus: Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien
(Johannes 14:9)
de mirte tak: Voor een distel zal een mirt opschieten
(Jesaja 55:13)
de Davidster: Ik ben de telg van David, zijn nakomeling de stralende
morgenster (Openbaring 22:16)
Opvallend is de concentratie van de ‘Ik ben’ - woorden rond het Joodse
Loofhuttenfeest. Dat hoeft niet te verwonderen, want op het
Loofhuttenfeest leest men de gedeelten uit de Thora die gaan over de
wetgeving op de Sinaï, beginnend met de woorden: “Ik ben de HEER, uw
God die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd.” (Exodus 20:2)
De mirtetak verwijst naar dit Loofhuttenfeest.

MAANDAG

30 maart

“Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven”
- Begroeting
- Aanvangstekst: Johannes 14:6
- Samenzang: Liederen v.d. Gemeentezang 202: 1 en 4
- Bijbellezing: Johannes 13: 36-14:7
- Samenzang: Gezang 461: 1, 2, 5 en 6
- Overdenking
- Muzikaal moment
- Gebed
- Gedicht:

Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven – Nel Benschop

- Samenzang: Zingende gezegend 299: 1, 3 en 4
- Doven van de eerste kaars
-

We verlaten in stilte de kerkzaal

-

(mel. Gz. 334)

DINSDAG

31 maart

“Ik ben het Licht voor de wereld”
- Begroeting
- Aanvangstekst: Johannes 8 vers 12 en 9 vers 5
- Samenzang: Zingende gezegend 218: 1-4

(mel. Gz. 460)

- Bijbellezing: Johannes 17: 1-8
- Samenzang: Opwekking 595
- Overdenking
- Muzikaal moment
- Gebed
- Gedicht: Boodschap – Jelly Verwaal
- Samenzang: Zingende gezegend 251: 1-3

(mel. Gz. 259)

- Doven van de tweede kaars
-

We verlaten in stilte de kerkzaal

-

WOENSDAG

1 april

“Ik ben de goede Herder”
- Begroeting
- Aanvangstekst: Johannes 10:11 en 14
- Samenzang: Zingende gezegend 72: 1-4
- Bijbellezing: Johannes 18: 1-11
- Samenzang: Zingende gezegend 79: 1, 2 en 6

(mel. Ps. 38)

- Overdenking
- Muzikaal moment
- Gebed
- Gedicht: De gevangenneming – Joke Verweerd
- Samenzang: Evangelische Liedbundel 233: 1-3
- Doven van de derde kaars
-

We verlaten in stilte de kerkzaal

-

(mel. Ps. 42)

DONDERDAG

2 april

“Ik ben het Brood dat Leven geeft”
- Begroeting
- Aanvangstekst: Johannes 6:35, 48 en 51
- Samenzang: Opwekking 27 : 1-2

(gedeeltelijk)

- Bijbellezing: Johannes 18: 12-14 en 19-24
- Samenzang: Zingende gezegend 137: 1-5

(mel. Ps. 81)

- Overdenking
- Muzikaal moment
- Gebed
- Gedicht: Het Brood des levens – Joke van Sliedregt
- Samenzang: Zingende gezegend 239: 1-4

(mel. Gz. 258)

- Doven van de vierde kaars
-

We verlaten in stilte de kerkzaal

GOEDE VRIJDAG

-

3 april

“Ik ben de ware Wijnstok”
U en jij worden van harte uitgenodigd voor de diensten in de

ZATERDAG

4 april

“Ik ben de Deur voor de schapen”
- Begroeting
- Aanvangstekst: Johannes 10:7-9
- Samenzang: Gezang 75: 1, 3, 8, 14 en 2
- Bijbellezing: Johannes 19: 38-42
legden ze Jezus daarin.
- Samenzang: Opwekking 369
Door uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan.
Niet door rechtvaardige daden, maar door het bloed van het Lam.
U roept ons in uw nabijheid en dankzij uw Zoon,
dankzij het bloed dat ons vrijpleit, komen wij voor uw troon. (2x)
Nooit konden wij zonder zonde voor U staan,
)
maar in uw Zoon zijn wij schoon door het bloed van het Lam. ) 2x
- Overdenking
- Muzikaal moment
- Gebed
- Gedicht: Jezus Hogepriester

-

Jelly Verwaal

- Samenzang: Gereformeerd Kerkboek 161: 1, 3 en 4
-

We verlaten in stilte de kerkzaal
***

-

PAASZONDAG

5 april

“Ik ben de Opstanding en het Leven”
U en jij worden van harte uitgenodigd voor de kerkdiensten
1e Paasdag
2e Paasdag

WIJ WENSEN U EN JOU GEZEGENDE PAASDAGEN
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