Samenkomsten in de Stille Week 2017

The 1e Passion – de cast
Bijna 2000 jaar geleden vond in de heilige stad Jeruzalem een
gewelddadig drama plaats. Hoofdpersoon is een zekere Jezus, een Joodse
godsdienstleraar uit het onbetekenende dorpje Nazaret in het Noorden
van Israël.
Omringd door een grote groep volgelingen is rabbi Jezus naar Jeruzalem
gekomen om hier het Joodse Paasfeest te vieren. Het feest dat herinnert
aan de bevrijding van het Joodse volk uit Egypte.
Velen zien Jezus niet alleen als geestelijk leider, maar ook als de man die
hen zal bevrijden van de gehate Romeinse onderdrukkers. Immers
wanneer dit drama zich afspeelt zijn de Romeinen de baas in het hele
Midden-Oosten, dus ook in Israël en ook in Jeruzalem.
Jezus’ ideeën over een komend Koninkrijk van God vinden niet alleen
bijval maar ook verzet. In Jeruzalem zijn de politieke en geestelijke
leiders van het volk van de Joden maar wat bang voor hun
maatschappelijke en godsdienstige posities. Samen smeden zij een plan
om die bij de mensen zo geliefde rabbi uit Nazaret gevangen te nemen
en monddood te maken.
Heel dit drama in Jeruzalem speelt zich af in slechts enkele dagen tijd.
Jezus wordt verraden door een van zijn leerlingen, gevangen genomen,
verhoord, gemarteld en aan een kruis gespijkerd. Hij sterft een gruwelijke
dood en wordt in een rotsgraf bijgezet. De spectaculaire ontknoping vindt
plaats op Paasmorgen als Jezus opstaat uit de dood en aan zijn
volgelingen verschijnt.
Deze week volgen we dit lijdensverhaal (The Passion) aan de hand van
de hoofdrolspelers (de cast). We lezen daarbij in de Bijbel uit het
evangelie naar de beschrijving van Matteüs en Johannes.
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.

MAANDAG

10 april
Judas, de verrader

- Begroeting
- Samenzang: Liedboek 2013: 562: 1-3
- Bijbellezing: Matteüs 26 vers 47-56
- Samenzang: Het uur der waarheid: 1-3 (Ina van der Welle)
(mel. Liedboek 1973: 183)
- Overdenking
- Muzikaal moment
- Gebed
- Gedicht: 30 Judaspenningen – C. van Emmerik-Koenekoop
- Samenzang: Uit aller mond 272: 1-3 (mel. Psalm 89)
- Doven van de eerste kaars
-

We verlaten in stilte de kerkzaal

-

DINSDAG

11 april
Kajafas, de hogepriester

- Begroeting
- Samenzang: Liedboek 2013: 581: 1-4
(mel. Liedboek 1973: 124)
- Bijbellezing: Matteüs 26 vers 57-68
- Samenzang: Zingende gezegend 95: 1-3
- Overdenking
- Muzikaal moment
- Gebed
- Gedicht: Het uur der waarheid – Jelly Verwaal
- Samenzang: Uit aller mond 241: 1-4 (mel. Psalm 86)
- Doven van de tweede kaars
-

We verlaten in stilte de kerkzaal

-

WOENSDAG

12 april
Petrus, de leerling

- Begroeting
- Samenzang: Uit aller mond 74: 1-4 (mel. Liedboek 1973: 446)
- Bijbellezing: Matteüs 26 vers 69-75
- Samenzang: Opwekking 428: 1, 2 en 3
- Overdenking
- Muzikaal moment
- Gebed
- Gedicht: Wat heb je toch gezegd – Ina Bos
- Samenzang: Evangelische Liedbundel 233: 1, 2 en 6
(mel. Psalm 42)
- Doven van de derde kaars
- We verlaten in stilte de kerkzaal -

DONDERDAG

13 april
Pilatus, de rechter

- Begroeting
- Samenzang: Liedboek 2013: 558: 1, 6, 7 en 8
- Bijbellezing: Matteüs 27 vers 11-26
- Samenzang: Zingende gezegend 146: 1, 3, 4 en 6
- Overdenking
- Muzikaal moment
- Gebed
- Gedicht: Jezus zweeg – Jelly Verwaal
- Samenzang: Evangelische liedbundel 121: 1-3
(mel. Liedboek 1973: 330)
- Doven van de vierde kaars
-

We verlaten in stilte de kerkzaal

GOEDE VRIJDAG

-

14 april

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

ZATERDAG

15 april
Maria, de moeder

- Begroeting
- Samenzang: Opwekking 717
- Bijbellezing: Lukas 2 vers 34-35 en Johannes 19 vers 25-27
- Samenzang: Uit aller mond 137: 1-2 (mel. Psalm 89)
- Overdenking
- Muzikaal moment
- Gebed
- Gedicht: Maria keek toe – A.M. Robertson (Liedboek 2013: 583)
- Samenzang: Zingende gezegend 244: 1-4
(mel. Liedboek 1973: 434)
-

We verlaten in stilte de kerkzaal

-

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

www.stilleleweek.nl

