Koning
van de Joden
Samenkomsten in de Stille Week 2016

Koning van de Joden
Op veel afbeeldingen van de kruisiging en op crucifixen (kruisbeelden)
vind je de letters INRI.
Zij vormen de beginletters van het Latijnse opschrift op het kruis van
Jezus.
I – Iesus = Jezus
N – Nazarenus = uit Nazaret
R – Rex = Koning
I – Iudaeorum = van de Joden
Dit opschrift was in opdracht van Pontius Pilatus in drie talen geschreven.
In het Hebreeuws – de taal van de tempel en van het volk van de Joden.
In het Grieks – de taal van de kunst en de cultuur en tevens de
omgangstaal in het hele Middellandse Zeegebied.
In het Latijn – de taal van de politiek en het recht.
Zo’n houten bordje met opschrift, waarop de beschuldiging was
geschreven, heette in het latijn ‘titulus’. Ons woord ‘titel’ komt
daarvandaan. Jezus’ titel is: ‘Koning van de Joden’.
In het evangelie naar de beschrijving van Marcus komt deze titel ‘Koning
van de Joden’ vijf keer voor, en uitsluitend in hoofdstuk 15. Blijkbaar wil
Marcus duidelijk laten uitkomen dat Jezus in alles verbonden is met het
volk van de Joden. Zijn aanspraak op zijn koninklijke waardigheid heeft
Hem uiteindelijk aan het kruis gebracht.
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 2016,
ds. Jan K.C. Kronenberg
www.stilleweeek.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.

De tekeningen op de beamer zijn genomen uit het boek van
Rien Poortvliet, Hij was een van ons.
De ‘pictogrammen’ werden gemaakt door Jellie Bergsma-Wielinga.

MAANDAG

21 maart

Koning van de Joden - zijn intocht
- Begroeting
- Samenzang: Uit aller mond 33: 1, 6 en 7
- Bijbellezing: Marcus 11 vers 1-11
- Samenzang: Psalm 118: 1 en 9
- Overdenking
- Muzikaal moment
- Gebed
- Gedicht: Hosanna!! - Jelly Verwaal
- Samenzang: Liedboek voor de kerken 173: 1, 2 en 5
- Doven van de eerste kaars
-

We verlaten in stilte de kerkzaal

-

DINSDAG

22 maart

Koning van de Joden - zijn titel
- Begroeting
- Samenzang: Jezus een mens

(Hans Bouma):

1, 4-6

(mel. Lied 173)

- Bijbellezing: Marcus 15 vers 1-15
- Samenzang: Zingende gezegend 146: 2, 3 en 4
- Overdenking
- Muzikaal moment
- Gebed
- Gedicht: Pilatus – Jan Mul
- Samenzang: Zingende gezegend 113: 1, 2 en 4
- Doven van de tweede kaars
-

We verlaten in stilte de kerkzaal

-

WOENSDAG

23 maart

Koning van de Joden - zijn inhuldiging
- Begroeting
- Samenzang: Liederen voor de Gemeentezang 200: 1-3
- Bijbellezing: Marcus 15 vers 16-20
- Samenzang: Liedboek voor de kerken 461: 1, 2, 3, 5 en 6
- Overdenking
- Muzikaal moment
- Gebed
- Gedicht: Jezus, Koning zonder troon – Jan Mul
- Samenzang: Liederen voor de Gemeentezang 423: 1-3
- Doven van de derde kaars
- We verlaten in stilte de kerkzaal -

DONDERDAG

24 maart

Koning van de Joden - zijn troonsbestijging
- Begroeting
- Samenzang: Liederen voor de Gemeentezang 206: 1-4
- Bijbellezing: Marcus 15 vers 20b-27
- Samenzang: Opwekking 706: 1 en 2
- Overdenking
- Muzikaal moment
- Gebed
- Gedicht: Bijna Pasen – Jannie de Paauw
- Samenzang: Opwekking 614: 1, 2 en 4
- Doven van de vierde kaars
-

We verlaten in stilte de kerkzaal

GOEDE VRIJDAG

-

25 maart

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

ZATERDAG

26 maart

Koning van de Joden - zijn bijzetting
- Begroeting
- Samenzang: Zingende gezegend 271: 1, 4, 5 en 6
- Bijbellezing: Marcus 15 vers 40-47
- Samenzang: Opwekking 470
- Overdenking
- Muzikaal moment
- Gebed
- Gedicht: Heer – Johan Klein
- Samenzang: Liedboek voor de Kerken 460: 1, 3 en 5
-

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

www.stilleweek.nl

