De lijdende dienaar van de HEER 2.0

Samenkomsten in de Stille Week 2018

De lijdende dienaar van de HEER 2.0
In de hoofdstukken 40-66 van het Bijbelboek Jesaja staan vier profetieën
aangaande de dienaar van de HEER: Jesaja 42:1-7; 49:1-7; 50:4-11 en
52:13-53:12.
Jesaja, de profeet, vertelt ons in deze hoofdstukken dat God de HEER zijn
volk Israël, dat in ballingschap in Babel verblijft, een redder wil geven. Die
redder wordt in de hoofdstukken 40-66 aangeduid als de dienaar van de
HEER.
Omdat het Nieuwe Testament deze vier liederen op Jezus van Nazaret
betrekt, hebben ze ook in de kerk een bijzondere plaats gekregen als
profetieën aangaande de door God beloofde Messias.
De Bijbellezingen uit Jesaja worden deze week aangevuld door lezingen
uit Matteüs 26-28. Zij beschrijven de laatste momenten van Jezus’ lijden
en sterven als de beloofde en langverwachte Messias: de dienaar van de
HEER.
Door zijn opstanding op Paasmorgen uit de dood is er hoop voor al Gods
kinderen. Maar voordat het Pasen kan worden gaat Jezus – als de dienaar
van de HEER – zijn weg van lijden en sterven.
Dit project voor de stille week is een grondige bewerking van het
gelijknamige project van 2007.
ds. Jan K.C. Kronenberg, Leeuwarden
www.stilleweek.nl

Het schilderij van Jacob Cornelisz. Van Oostsanen, Kruisiging met meerdere figuren en zes
taferelen uit het lijden van Christus, is eigendom van Museum Catharijneconvent in Utrecht.

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

26 maart

De lijdende dienaar van de HEER - geroepen
- Begroeting
- Samenzang: Liedboek 1973: 173: 1-5
- Bijbellezingen: Jesaja 42 vers 1-7 en Matteüs 26 vers 57-68
- Samenzang: Opwekking 411
- Overdenking
- Muzikaal moment
- Gebed
- Gedicht: Hij heeft onze smarten gedragen (E. IJskes-Kooger)
- Samenzang: Zingende Gezegend 105: 1-4
- Doven van de eerste kaars
-

We verlaten in stilte de kerkzaal

-

DINSDAG

27 maart

De lijdende dienaar van de HEER - beschuldigd
- Begroeting
- Samenzang: Jezus, een mens: 1, 3-5 (Hans Bouma)
(mel. Liedboek 1973: 173)
- Bijbellezingen: Jesaja 49 vers 1-6 en Matteüs 27 vers 11-24
- Samenzang: Zingende gezegend 111: 1 en 3
(mel. Liedboek 1973: 132)
- Overdenking
- Muzikaal moment
- Gebed
- Gedicht: Wie kent Zijn pijn (Truus Bijzet-Pullen)
- Samenzang: Zingende Gezegend 224: 2-5
(mel. Evangelische Liedbundel 88)
- Doven van de tweede kaars
-

We verlaten in stilte de kerkzaal

-

WOENSDAG

28 maart

De lijdende dienaar van de HEER - bespot
- Begroeting
- Samenzang: Lieteboek foar de Tsjerken 181: 1-6
Liedboek 1973: 181: 1-6
- Bijbellezingen: Jesaja 50 vers 4-11 en Matteüs 27 vers 27-31
- Samenzang: Liedboek 2013: 576a: 1-3
- Overdenking
- Muzikaal moment
- Gebed
- Gedicht: Pilatus (Janneke Troost)
- Samenzang: Opwekking 688
- Doven van de derde kaars
- We verlaten in stilte de kerkzaal -

DONDERDAG

29 maart

De lijdende dienaar van de HEER - verstoten
- Begroeting
- Samenzang: Evangelische Liedbundel 88: 1-3
- Bijbellezingen: Jesaja 52 vers 13 – 53 vers 5
en Matteüs 27 vers 32-44
- Samenzang: Hemelhoog 203
- Overdenking
- Muzikaal moment
- Gebed
- Gedicht: Simon van Cyrene (Arie Maasland)
- Samenzang: Liedboek 2013: 562: 1-3
- Doven van de vierde kaars
-

We verlaten in stilte de kerkzaal

GOEDE VRIJDAG

-

30 maart

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

ZATERDAG

31 maart

De lijdende dienaar van de HEER - verlaten
- Begroeting
- Samenzang: Zingende Gezegend 271: 1, 2 en 5
- Bijbellezingen: Jesaja 53 vers 6-9 en Matteüs 27 vers 57-61
- Samenzang: Hemelhoog 122: 1-4
(mel. Uit aller mond 37)
- Overdenking
- Muzikaal moment
- Gebed
- Gedicht: Nu is het stil (Cobi van der Hoeven)
www.myplaceofpeace.com
- Samenzang: Evangelische Liedbundel 82: 1-3
(mel. Liedboek 1973: 416)
-

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

