BEWOGEN WOORDEN
de gekruisigde Jezus spreekt je aan

Bijeenkomsten in de Stille Week 2010

BEWOGEN WOORDEN
de gekruisigde Jezus spreekt je aan
Verspreid over de evangeliën vinden we de laatste woorden die Jezus
gesproken heeft aan het kruis op de heuvel Golgota. Als je ze bij elkaar
hebt gesprokkeld krijg je deze volgorde:
1 – “Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.”
(Lucas 23:34)
2 – “Ik verzeker je: nog vandaag zul je met Mij in het paradijs zijn.”
(Lucas 23:43)
3 – “Dat is uw zoon … Dat is je moeder.” (Johannes 19:26-27)
4 – “Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?” (Matteüs 27:46)
5 – “Ik heb dorst.” (Johannes 19:28)
6 – “Het is volbracht!” (Johannes 19:30)
7 – “Vader, in uw handen leg Ik mijn geest.” (Lucas 23:46)
Het zijn bewogen woorden die Jezus vanaf het kruis spreekt. Tot op het
kruis blijft Hij bewogen met mensen, waarvoor Hij zijn leven geeft.
Daarom zijn het woorden die ook ons vandaag nog aanspreken.
In de meditaties die ik voor deze samenkomsten schreef heb ik
geprobeerd het geheim te ontdekken waarom de gekruisigde Jezus ons
juist met deze zeven woorden aanspreekt.
Zeven is in de Bijbel een bijzonder getal. Het getal van de volmaaktheid.
Vier is het getal van de aarde (denk aan de vier windstreken); drie is het
getal van de hemel (God drie-enig). Daarom komen we 3+4 en 3x4 zo
vaak in de Bijbel tegen. Het getal van de hemel en het getal van de aarde
zetten ons stil bij God, drie-enig die hemel en aarde heeft geschapen.
Het kruis op Golgota is de ultieme plaats waar aarde en hemel
samenkomen. De gekruisigde Jezus is degene die beide verbindt.
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.
Namens de voorbereidingscommissie 2010,
ds. Jan K.C. Kronenberg.

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.

Kijkmoment
Jellie Bergsma-Wielinga (Leeuwarden) maakte bij de kruiswoorden en
Pasen acht tekeningen op geschept papier met Oost-Indische inkt en
pastelkrijt. De tekeningen en een korte toelichting zijn in dit
programmaboekje opgenomen.

PALMZONDAG

28 maart

“Vader, vergeef hun,
want ze weten niet wat ze doen.”
- Bijbellezing: Lucas 23:26-38
- Kijkmoment
Vader,
een woord tot vloek
genomen.
De mens,
tot onmogelijkheid
gekomen.
Dit gat,
oorzaak van zijn lijden.
Schuld,
van de Heilige gescheiden.
Het goddelijke,
woord vol erbarmen.
Vergiffenis,
ons mensen in liefde
omarmen.

MAANDAG

29 maart

“Ik verzeker je: nog vandaag
zul je met mij in het paradijs zijn.”
- Begroeting
- Samenzang: Psalm 73: 10 en 11
- Bijbellezing: Lucas 23: 33-43
- Samenzang: Opwekking 614
- Overdenking
- Kijkmoment
Licht,
door Hem in de
duisternis ontstoken
Vandaag,
een belofte voor het
heden uitgesproken
Berouw,
in zijn nabijheid beleden.
Paradijs,
verhoring van zijn
gebeden.

- Muzikaal moment
- Gebed
- Gedicht: Vrijspraak - Jolanda Vlastuin-van Deelen
- Samenzang: Gezang 182: 4 en 6
- Doven van de eerste kaars
-

We verlaten in stilte de kerkzaal

-

DINSDAG

30 maart

“Dat is uw zoon … Dat is je moeder”
- Begroeting
- Samenzang: Psalm 146: 3 en 6
- Bijbellezing: Johannes 19: 23-27
- Samenzang: Gezang 172: 1 en 4
- Overdenking
- Kijkmoment
Maria,
een zwaard dat haar ziel
doorklieft.
Johannes,
een discipel door Jezus
zeer geliefd.
Twee mensen,
zo berooid te midden van
velen.
De lijdende,
geeft hen als eersten
brood en wijn te delen.

- Muzikaal moment
- Gebed
- Gedicht: Brood voor stenen - Jos Brink
- Samenzang: Evangelische Liedbundel 213
- Doven van de tweede kaars
-

We verlaten in stilte de kerkzaal

-

WOENSDAG

31 maart

“Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij
verlaten?”
- Begroeting
- Samenzang: Psalm 22: 1 en 7
- Bijbellezing: Mattheüs 27: 45-50
- Samenzang: Gezang 182: 1, 2, 3 en 6
- Overdenking
- Kijkmoment
Duisternis,
door ons mensen niet te
vatten.
Eenzaamheid,
door niemand in te
schatten.
Gods Woord,
door Christus zelf in de
mond genomen.
Waarom,
zijn leed uit zijn mond
vernomen.
Hellepijn,
door geen mens en God
verlicht.
Zielennood,
door ons mensen
aangericht.

- Muzikaal moment
- Gebed
- Gedicht: Het vierde kruiswoord - Hallgrímur Pétursson
- Samenzang: Gezang 392: 1 en 3
- Doven van de derde kaars
-

We verlaten in stilte de kerkzaal

-

(gedeeltelijk)

DONDERDAG
- Begroeting

1 april
“Ik heb dorst.”

- Samenzang: Opwekking 281
- Bijbellezing: Johannes 19: 28-37
- Samenzang: Psalm 63: 1
- Overdenking
- Kijkmoment
Levensbron,
waarnaar mensen
kwamen voor vis en
brood.
De machtige,
die zee en wind tot
gehoorzamen gebood.
De gekwelde,
die eerst zelf de
gekwelden genas.
De verachte,
die er voor de
verstotenen was.
De dorstende,
die zelf het levende
water bracht.
De roepende,
die ons geeft alle
levenskracht.

- Muzikaal moment
- Gebed
- Gedicht: Kruistocht naar het kruis - Jolanda Vlastuin-van Deelen
- Samenzang: Opwekking 268
- Doven van de vierde kaars
-

We verlaten in stilte de kerkzaal

-

GOEDE VRIJDAG

2 april

“Het is volbracht.”
- Bijbellezing: Johannes 19:28-37
- Kijkmoment
Volbracht,
verbrijzeld de kop van
het kwaad.
Licht,
daar waar nieuw leven
ontstaat.
Koninklijk goud,
via het kruis ons
toebedeeld.
Priester,
Hij die onze wonden
heelt.
Afgrond,
door Christus voor
eeuwig gedicht.
Wijnstok,
vrucht dragen in zicht.
U en jij worden van harte uitgenodigd voor de diensten in de

ZATERDAG

3 april

“Vader, in uw handen leg Ik mijn geest”
- Begroeting
- Samenzang: Psalm 31: 1 en 3
- Bijbellezing: Lucas 23:44-56
- Samenzang: Gezang 90: 1 en 2 (Geref. Kerkboek)
- Overdenking
- Kijkmoment
Vader,
in uw handen beveel Ik
mijn geest.
Christus,
Hijzelf is het geweest.
Netten,
voor Hem gespannen
door het kwaad.
Wijnstok,
tot ontspruiten nu in
staat.
Heil,
niet te stuiten krijgt nu
vrij baan.
Rust,
zijn werk heeft Hij
gedaan.

- Muzikaal moment
- Gebed
- Gedicht: Het grootste lijden – Jelly Verwaal
- Samenzang: Evangelische Liedbundel 114
-

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
Kruis wordt boom ten leven.
Door voorzichtig groen
in de stam te weven,
wordt het zwart nu
voorgoed verdreven.
Het blauw heft op wat
aan pijn doet denken,
geeft kans ons bestaan
in openheid te drenken.
Zijn pijnlijke uitstrekking
aan de aarde gelijk,
heft zich nu op richting
zijn Koninkrijk.
Bladeren jubelen door
de wind bewogen,
hebben enkel zijn glorie
voor ogen.
Ranken en trossen zo
rijk en teer,
groeien tot zijn
heerlijkheid en eer.
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