Stille Week

HOOP DOET LEVEN

Bijeenkomsten in de Stille Week
Anno Domini 2021

Hartelijk welkom!
Heel fijn dat u dit bezinningsmoment in deze Stille Week met ons wilt meemaken.
Een welkom voor allen hier in de Dorpskerk, maar niet minder geldt dit voor allen die thuis
mee luisteren, mee bidden en mee zingen.
Het thema voor dit jaar is: Hoop doet Leven !
We willen de Heere Jezus volgen op Zijn weg naar het Kruis. Uit die lijdensweg is onze Hoop
geboren. Die hoop en dat verlossingswerk was voorspeld in het Oude Testament en in de
Evangeliën wordt ons daarvan de vervulling verhaald.
Zo is door Zijn dood voor ons eeuwig leven mogelijk geworden, door geloof in het grote
wonder van Goede Vrijdag en Pasen.
We wensen u een heel gezegende Stille Week toe.

DE WEG ACHTER HET LAM
Het Lam ging de weg van het lijden.
Het Lam ging de weg van de strijd.
Het Lam heeft Zijn wil God geofferd.
De Zoon was tot alles bereid
wat Vader als opdracht wou geven.
Zó heeft Hij Gods wil hier gedaan,
waardoor Hij Zichzelf heeft vernietigd.
Hij is in de vloekdood gegaan.
Het Lam heeft als Leeuw overwonnen.
God heeft uit de dood Hem gewekt,
want Hij is het eeuwige Leven,
waardoor Hij de zijnen nu trekt
om 't pad achter Hem te betreden.
Wie door Hem van schuld is bevrijd,
moet 't Lam in gehoorzaamheid volgen
tot 't doen van Gods wil steeds bereid.
O Lam, eens geslacht voor mijn zonden,
Uw bloed heeft mijn schuld weggedaan.
Gij kent mij met al mijn gebreken.
Hoe zal ik die weg kunnen gaan?
Bevrijd mij van wat mij kan hinderen
in 't volgen van U. Geef mij kracht
en leer mij te doen wat de Vader
van mij, als Zijn kind, hier verwacht.
N.C. Otgaar

Maandag 29 maart 2021
Begroeting
Gebed
Muzikaal moment

uit de Matthäus-Passion (J.S. Bach)

- Wiewohl mein Herz in Tränen schwimmt
- Ich will Dir mein Herze schenken
De Matthäus-Passion van J.S. Bach volgt niet alleen letterlijk de tekst van het Mattheüsevangelie,
maar voegt ook reacties op het Bijbelverhaal toe, reacties van iemand die je ‘de gelovige’ of ‘de
christen’ en zelfs wel ‘de bruid’ zou kunnen noemen.
Hier is de situatie als volgt: Jezus heeft net het Avondmaal ingesteld met de woorden ‘Neem, eet,
dit is Mijn lichaam’ en ‘drink allen, dit is Mijn bloed’. (Het grote offer!) In het nu volgende
recitatief (een kort stukje) zingt de gelovige: ‘hoewel mijn hart verdrinkt in tranen nu Jezus
afscheid van mij neemt, tóch maakt Zijn testament mij blij: Zijn vlees en bloed, o kostbaarheid,
schenkt Hij als erfenis…’
Daarna volgt een aria (een iets langer stukje) waarin de bruid hartstochtelijk zingt: ‘Ik wil mijn
hart U schenken; daal af in mijn hart, o mijn Heil. Ik wil in U verzinken. Voor U is de wereld te
klein, maar o, U zult mij meer dan aard’ en hemel zijn.
Bijbellezingen en Overdenking
Genesis 3 : 15, 20 en 21
En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en
haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen.
20 En Adam gaf zijn vrouw de naam Eva, omdat zij moeder van alle levenden is.
21 En de HEERE God maakte voor Adam en voor zijn vrouw kleren van huiden en kleedde hen
daarmee.
15

Jesaja 61 : 10
Ik ben zeer vrolijk in de HEERE,
mijn ziel verheugt zich in mijn God,
want Hij heeft mij bekleed met de klederen van het heil,
de mantel van gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan,
zoals een bruidegom zich bekleedt met priesterlijk hoofdsieraad,
en een bruid zich tooit met haar sieraden.
10

Genesis 22 : 1 - 3 en 8
En het gebeurde na deze dingen dat God Abraham op de proef stelde. Hij zei tegen hem:
Abraham! Hij zei: Zie, hier ben ik.
2 Hij zei: Neem toch uw zoon, uw enige, die u liefhebt, Izak, ga naar het land Moria, en offer
1

hem daar als brandoffer op een van de bergen die Ik u noemen zal.
3 Toen stond Abraham 's morgens vroeg op, zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten met
zich mee, en Izak, zijn zoon. Hij kloofde hout voor het brandoffer, stond op en ging naar de
plaats die God hem genoemd had.
8 Abraham zei: God zal Zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer, mijn zoon. Zo gingen
zij beiden samen.
Exodus 12 : 1, 3, 6 - 8 en 13
De HEERE zei tegen Mozes en tegen Aäron in het land Egypte:
3 Spreek tot heel de gemeenschap van Israël: Op de tiende dag van deze maand moet ieder
voor zich een lam per familie nemen, een lam per gezin.
6 U moet het in bewaring houden tot de veertiende dag van deze maand, en heel de
verzamelde gemeenschap van Israël zal het slachten tegen het vallen van de avond.
7 En zij zullen van het bloed nemen en het aan de beide deurposten strijken en aan de
bovendorpel, aan de huizen waarin zij het eten zullen.
8 Zij moeten het vlees dezelfde nacht nog eten; op vuur gebraden, met ongezuurde broden, en
met bittere kruiden moeten zij het eten.
13 En het bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen waarin u verblijft. Als Ik het bloed zie, zal
Ik u voorbijgaan en er zal geen plaag onder u zijn die verderf teweegbrengt, als Ik het land
Egypte zal treffen.
1

Efeze 5 : 2
en wandel in de liefde, zoals ook Christus ons liefgehad heeft en Zichzelf voor ons heeft
overgegeven als een offergave en slachtoffer, tot een aangename geur voor God.
2

1 Johannes 2 : 2
En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de
zonden van de hele wereld.
2

Gebed
Samenzang

Gezang 174 : 1, 2 en 3

Vaste rots van mijn behoud,
als de zonde mij benauwt,
laat mij steunen op uw trouw,
laat mij rusten in uw schauw,
waar het bloed door u gestort,
mij de bron des levens wordt.

Jezus, niet mijn eigen kracht,
niet het werk door mij volbracht,
niet het offer dat ik breng,
niet de tranen die ik pleng,
schoon ik ganse nachten ween,
kunnen redden, Gij alleen.
Zie, ik breng voor mijn behoud
U geen wierook, mirr' of goud;
moede kom ik, arm en naakt,
tot de God, die zalig maakt,
die de arme kleedt en voedt,
die de zondaar leven doet.
Spreekster : Dorien ten Brinke
Muzikale bijdragen : Joalien van den Houten (dirigente kinderkoor) en René van der Werf

Dinsdag 30 maart 2021
Begroeting
Gebed
Muzikaal moment

Een toekomst vol van hoop (Sela)

In de nacht van strijd en zorgen
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen,
om een toekomst vol van hoop.
Ook al zijn er duizend vragen,
al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.
U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.
U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.
U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
op het einde van de nacht.
Bijbellezing

Markus 15 : 33 - 39

En toen het zesde uur gekomen was, kwam er duisternis over heel de aarde, tot het
negende uur toe.
34 En op het negende uur riep Jezus met luide stem: ELOÏ, ELOÏ, LAMA SABACHTANI, dat is
vertaald: Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?
35 En sommigen van hen die daarbij stonden en dit hoorden, zeiden: Zie, Hij roept Elia.
36 En er snelde iemand toe, vulde een spons met zure wijn, stak die op een rietstok en gaf
Hem te drinken, en hij zei: Houd op, laten wij zien of Elia komt om Hem er af te nemen.
37 En roepend met luide stem gaf Jezus de geest.
38 En het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden.
39 En de hoofdman over honderd die daarbij stond, tegenover Hem, en zag dat Hij zo roepend
de geest gegeven had, zei: Werkelijk, deze Mens was Gods Zoon!
33

Overdenking
Muzikaal moment orgel
Gebed
Samenzang

Psalm 42 : 5 en 7

Maar de HEER zal uitkomst geven,
Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt;
'k zal in dit vertrouwen leven,
en dat melden in mijn lied;
'k zal Zijn lof zelfs in den nacht
zingen, daar ik Hem verwacht;
en mijn hart, wat mij moog' treffen,
tot den God mijns levens heffen.
O mijn ziel, wat buigt g' u neder?
waartoe zijt g' in mij ontrust?
Voed het oud vertrouwen weder;
zoek in 's Hoogsten lof uw lust;
menigwerf heeft Hij uw druk
doen verand'ren in geluk;
hoop op Hem, sla 't oog naar boven;
ik zal God, mijn God, nog loven.
Spreker : Johan Bouma
Muzikale bijdragen : Frank Tanghe, Matthias van der Molen, Esther Juffer en Colinda van den Belt

Woensdag 31 maart 2021
Begroeting
Gebed
Muzikaal moment

Bij het kruis (Opwekking 775)

Er is een plek waar liefde heerst
en nooit vergaat
waar mijn God vergeving geeft
en ons aanvaardt.
Genade als een waterval
stroomt van Gods troon
en wast ons schoon.
Bij het kruis, bij het kruis
geef ik alles aan U
vol ontzag voor U
vol ontzag voor U.
Hier kleurt liefde rood
wast mij wit als sneeuw
en ik leef door U
en ik leef door U
Jezus.
Er is een plek waar zonde sterft
en schande wijkt
waar mijn hart vergeving vindt
en vrede.
Genade als een waterval
stroomt van Gods troon
en wast ons schoon.
Bij het kruis, bij het kruis
geef ik alles aan U
vol ontzag voor U
vol ontzag voor U.
Hier kleurt liefde rood
wast mij wit als sneeuw
en ik leef door U
en ik leef door U.
Heilig is de grond
waar ik hoop hervond
hier kniel ik neer
hier kniel ik neer.
Armen uitgestrekt

hier waar U mij redt
hier kniel ik neer
hier kniel ik.
Bij het kruis, bij het kruis
geef ik alles aan U
vol ontzag voor U
vol ontzag voor U.
Hier kleurt liefde rood
wast mij wit als sneeuw
en ik leef door U
en ik leef door U.
Bij het kruis, bij het kruis
geef ik alles aan U
vol ontzag voor U
vol ontzag voor U.
Hier kleurt liefde rood
wast mij wit als sneeuw
en ik leef door U
en ik leef door U.
En ik leef door U.
En ik leef door U.
Jezus.
Bijbellezing

1 Petrus 3 : 13 - 17

Rekenschap geven van de hoop
13 En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14 Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet
bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15 maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder
die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en ontzag.
16 En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van
kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus
belasteren.
17 Want het is beter te lijden - als God dat wil - terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
Overdenking
Muzikaal moment

Op Toonhoogte 108

Because He lives, I can face tomorrow
Because He lives, my fear is gone.
Because I know, He holds the future.
And life is worth the living, just because He lives.

Gebed
Samenzang

Bouw Uw Koninkrijk (opwekking 769)

Kom, vestig uw gezag
wees Koning in ons hart
herstel uw beeld in ons
onthul uw doel met ons
ontsteek de vlam van hoop opnieuw
een laaiend vuur in onze ziel
stort uw Geest uit, laat uw kracht weer zien.
Wij zijn uw kerk
Heer, maak ons sterk in U.
Wij dorsten naar uw rijk
en uw gerechtigheid
U schakelt ons nu in
en geeft ons leven zin
gevangen harten worden vrij
verslagen mensen troosten wij
zelfs de blinden zien uw heerschappij
wij zijn uw kerk
hoor ons gebed en kom!
Bouw uw koninkrijk
zet het kwaad te kijk
toon uw sterke hand
kom, herstel ons land
vul uw kerk met vuur
win dit volk terug
Heer, dat bidden wij
tot uw koninkrijk
verschijnt.
Uw ongetemde kracht
verslaat de helse macht
Uw ongekende pracht
vernieuwt en sterkt ons hart
wij zijn voor zoveel meer gemaakt
leer ons te doen wat U ons vraagt
vol van Jezus' liefde en zijn kracht
wij zijn uw kerk
Heer, doe uw werk door ons.

Bouw uw koninkrijk
zet het kwaad te kijk
toon uw sterke hand
kom, herstel ons land
vul uw kerk met vuur
win dit volk terug
Heer, dat bidden wij
tot uw koninkrijk
verschijnt.
Bouw uw koninkrijk
zet het kwaad te kijk
toon uw sterke hand
kom, herstel ons land
vul uw kerk met vuur
win dit volk terug
Heer, dat bidden wij
tot uw koninkrijk
verschijnt.
Spreekster : Marloes Rozendal
Muzikale bijdragen : Esther van Eldik en Ruth Vahl

Donderdag 1 april 2021
Begroeting
Gebed
Muzikaal moment

Als alles duister is (Sela)

Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur
dat nooit meer dooft,
een vuur dat nooit meer dooft.
Bijbellezing

Mattheus 5 : 13 - 16

Het zout van de aarde en het licht op de kandelaar
13 U bent het zout van de aarde; maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het
gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen
vertrapt te worden.
14 U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn.
15 En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard, en
hij schijnt voor allen die in het huis zijn.
16 Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in
de hemelen is, verheerlijken.
Overdenking
Luisterlied

Laat zo je licht maar schijnen! (Elly en Rikkert)

Laat zo je licht maar schijnen
bij alles wat je doet,
zodat de mensen zeggen
God is goed.
God is liefde, God is
God is goed.
Laat zo je licht maar schijnen
bij alles wat je doet,
zodat de mensen zeggen
God is goed.
Gebed

Samenzang

Licht van de wereld (Opwekking 595)

Licht van de wereld,
U scheen in mijn duisternis:
nu mag ik zien wie U bent.
Liefde die maakt, dat ik U wil kennen Heer,
bij U wil zijn elk moment.
Voor U wil ik mij buigen,
U wil ik aanbidden,
U wil ik erkennen als mijn Heer.
Want u alleen bent waardig
heilig en rechtvaardig,
U bent zo geweldig goed voor mij.
Hemelse Heer, U die hoog en verheven bent
Koning vol glorie en macht,
bent als een kind naar de wereld gekomen.
Legde Uw heerlijkheid af.
Voor U wil ik mij buigen,
U wil ik aanbidden,
U wil ik erkennen als mijn Heer.
Want u alleen bent waardig
heilig en rechtvaardig,
U bent zo geweldig goed voor mij.
En nooit besef ik hoe U leed
de pijn die al mijn zonden deed.
En nooit besef ik hoe U leed,
de pijn die al mijn zonde deed.
En nooit besef ik hoe U leed
de pijn die al mijn zonden deed.
En nooit besef ik hoe U leed,
de pijn die al mijn zonde deed.
Voor U wil ik mij buigen,
U wil ik aanbidden,
U wil ik erkennen als mijn Heer.
Want u alleen bent waardig
heilig en rechtvaardig,
U bent zo geweldig goed voor mij.
Spreker : Christian Meuleman
Muzikale bijdragen : Simon Flier, Marlijn Prins en Naomi Holtland

