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Het is stil in de kerk
Voorganger komt binnen
Stilte
Gedicht: “Het voorjaar komt, de knoppen breken zijn”
(een gedicht van Jaap Zijlstra)
wordt gelezen door de voorganger
Het voorjaar komt, de knoppen breken
en bloesems geven taal en teken.
De vogels zingen, God wat is dit mooi.
Ook ik wil zingen in mijn alledaagse kooi.
Maar kan niet. Deze dagen staat
tussen de takken uw bebloed gelaat.
De bomen lopen wonderbaarlijk uit
rond uw verminkte, naakte huid.
Spijkers die hand en hout doorboren,
de aarde bloeit als nooit tevoren.
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Ik hunker naar wat gaande is,
naar opbloei, naar verrijzenis.
Maar kan het voorjaar nog niet aan,
eerst moet de Heer zijn opgestaan.
Muziek: Joh. Seb. Bach: “O Mensch, bewein dein Sünde groβ”

Opening
V.

Tot U, Heer, heffen wij onze ziel op;

A.

God, op U vertrouwen wij.

V.

In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.

A.

Amen.

Muziek: Lied 598 Als alles duister is (4 x)
Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,
vuur dat nooit meer dooft

Gebed
Gij grote en verborgen God,
Dat wij ons laten leiden
Door het vertrouwen van uw Zoon
Waarmee Hij zijn weg is gegaan,
Dat wij ons laten leiden
door zijn liefde
die Hem alles kostte,
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Dat wij in Hem de Mens zien,
Het schepsel naar uw hart,
naar uw beeld,
Hij die uw Naam heiligde
In leven en sterven.
Gij die troont op onze gezangen
En woont in de liefde van uw Zoon
Leid ons door de Goede, Stille Week die komt:
Waarin wij alle tijd durven nemen
Om de weg te gaan
van Hem
Die ons gelaat onthult.
Amen

Lezing : Psalm 2 : 1-12 (om beurten te lezen door voorganger en lector)
Psalm 2 : 1-3 voorganger
Waartoe leidt het woeden van de volken,
het rumoer van de naties? Tot niets.
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De koningen van de aarde komen in verzet,
de wereldmachten spannen samen
tegen de HEER en zijn gezalfde:
3
‘Wij moeten hun juk afwerpen,
ons van hun boeien bevrijden.’
Psalm 2 : 4-6 lector
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Die in de hemel troont, lacht
de Heer spot met hen.
5
Dan spreekt hij tot hen in woede,
en zijn toorn verbijstert hen:
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‘Ikzelf heb mijn koning gezalfd,
op de Sion, mijn heilige berg.’
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Psalm 2 : 7-9 voorganger
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Het besluit van de HEER wil ik bekendmaken.
Hij sprak tot mij:
‘Jij bent mijn zoon,
ik heb je vandaag verwekt.
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Vraag het mij
en ik geef je de volken in bezit,
de einden der aarde in eigendom.
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Jij kunt ze breken met een ijzeren staf,
ze stukslaan als een aarden pot.’
Psalm 2 : 10-12 lector
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Daarom, koningen, wees verstandig,
wees gewaarschuwd, leiders van de aarde.
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Onderwerp u, toon de HEER uw ontzag,
breng hem bevend uw hulde.
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Bewijs eer aan zijn zoon met een kus,
anders ontvlamt zijn woede, en uw weg loopt dood,
want bij het geringste ontsteekt hij in toorn.
Gelukkig wie schuilen bij hem.

Muziek: Lied 556 :
Alles wat over ons geschreven is gaat Gij volbrengen deze laatste dagen
alle geboden worden thans voldragen, alle beproeving van de wildernis.
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Gedicht (door de voorganger)
“Het uur van onze schuld” (een gedicht van Inge Lievaart)
’Dit is uw uur’, zei Hij
het was het uur van
de samenballing van
de macht van de duisternis
het uur van onze schuld
en die sprak in het licht
de dag van de vrede en
de bevrijding uitriep
zelf het licht was
ging onder
in de nacht van onze verblinding
de diepte van de dood
maar niet voorgoed
want Hij die de liefde is
heeft dat uur van de tegenstand
uur van de stilstand
– ‘Vader vergeef het hun’van binnenuit ontsloten
wij kunnen het horen
de mond van de morgen
verbaast onze oren
wij kunnen het zien
de nacht is voorbij

Moment van inkeer

Muziek:

Joh. Seb. Bach : "O Lamm Gottes unschuldig "
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Lezing:

Lucas 22:1-13
wordt gelezen door de lector

Het pesachmaal
221 Het feest van het Ongedesemde brood, dat Pesach genoemd wordt, was
bijna aangebroken. 2 De hogepriesters en de schriftgeleerden zochten naar een
mogelijkheid om hem uit de weg te ruimen, maar dan heimelijk, bang als ze
waren voor de reactie van het volk. 3 Toen nam Satan bezit van Judas,
bijgenaamd Iskariot, een van de twaalf. 4 Hij ging naar de hogepriesters en
tempelwachters en besprak met hen hoe hij Jezus aan hen zou kunnen
uitleveren. 5 Ze waren opgetogen en spraken af dat ze hem voor zijn diensten
zouden betalen. 6 Judas nam hun aanbod aan en zocht een gunstige
gelegenheid om Jezus aan hen uit te leveren, zonder dat het volk het zou
merken.
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De dag van het Ongedesemde brood waarop het pesachlam geslacht moest
worden, brak aan. 8 Jezus stuurde Petrus en Johannes op pad met de woorden:
‘Ga voor ons het pesachmaal bereiden, zodat we het kunnen eten.’ 9 Ze
vroegen hem: ‘Waar wilt u dat we het bereiden?’ 10 Hij antwoordde: ‘Let op,
wanneer jullie de stad in gegaan zijn, zal jullie een man tegemoet komen die
een kruik water draagt. Volg hem naar het huis waar hij binnengaat, 11 en zeg
tegen de heer van dat huis: “De meester vraagt u: ‘Waar is het gastenvertrek
waar ik met mijn leerlingen het pesachmaal kan eten?’” 12 Hij zal jullie een
grote bovenzaal wijzen die al is ingericht; maak het daar klaar.’ 13 Ze gingen op
weg, en alles gebeurde zoals hij gezegd had, en ze bereidden het pesachmaal.
Muziek Lied 576 in een versie van J.S.Bach:
O Haupt voll Blut und Wunden Bach
Stil gebed - Onze vader
Wegzending
V.
De vrede van God
die alle verstand te boven gaat,
behoede onze harten en gedachten
in Christus Jezus, onze Heer.
A.

Amen.

Muziek:

Joh Seb. Bach: Adagio

We verlaten in stilte de kerk
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