DE DRIE DAGEN VAN PASEN 2020

Sieger Kö der

De drie dagen van Pasen zien er dit jaar heel anders uit dan andere jaren. We kunnen niet
samenkomen om als gemeenten de weg naar de Paasmorgen te lopen. Om allerlei redenen is dat
verdrietig. Maar toch: Pasen wordt het altijd! Het Licht zal overwinnen. Die hoop houdt ons gaande.
Voor de Drie dagen van Pasen hebben we als pastores van Havenkerk / Ontmoetingskerk en
Elthetokerk de handen ineengeslagen. Voor Witte Donderdag en Stille Zaterdag hebben we korte
huisvieringen voorbereid. Op Goede Vrijdag zenden we een online-dienst uit die vanaf vrijdag 19.00
uur te bekijken en beluisteren is via YouTube (https://bit.ly/2Uwb0ZA ) en te beluisteren via
Kerkomroep.
Wij wensen u goede dagen toe!
ds. Hester Radstake
ds. Hans van Walsum
ds. Carol van Wieren

Witte Donderdag 9 april 2020 – korte viering voor thuis
Deze korte viering kan goed worden gehouden na de maaltijd, wanneer u nog aan tafel zit.
Plaats een kaars op tafel en zet er waxinelichtjes bij, voor ieder één lichtje.

* Steek de kaars aan en iemand spreekt daarbij uit:

‘Het licht van deze kaars verwijst naar het licht van Christus. De wereld lijkt donker, maar we geloven dat God
dichtbij ons is’.

* Zing of luister samen het lied: ‘Ubi caritas et amor Deus ibi est’ (Taizé) Liedboek 568a.
muzieklink: https://bit.ly/2xEwzhs

* Lees Johannes 13 vs. 1 t/m 17
* Bezinning

Geef even een kort momentje om het gelezene te laten doordringen en praat dan kort door met elkaar over de
vraag: ‘Hoe kunnen wij elkaar dienen, nu je elkaar niet kunt aanraken en 1 ½ meter afstand moet bewaren?’
Probeer elk één ding te noemen.
Voor de kinderen: wat kun jij doen om een ander te dienen nu je elkaar niet kunt aanraken en niet te dicht bij
elkaar kunt komen? Bedenk iets en doe het morgen!

* Zing samen het lied ‘Ik wil jou van harte dienen’ Hemelhoog 395

Wij zijn onderweg als pelgrims, vinden bij elkaar houvast.
Naast elkaar als broers en zusters dragen wij elkanders last.
Ik zal Christus’ licht ontsteken als het duister jou omvangt.
Ik zal jou van vrede spreken waar je hart naar heeft verlangd.
Ik zal blij zijn als jij blij bent, huilen om jouw droefenis.
Al mijn leeftocht met je delen tot de reis ten einde is.
Dan zal het volmaakte komen als wij zingend voor Hem staan.
Als wij Christus’ weg van liefde en van lijden zijn gegaan.
* Laat ieder nu een waxinelichtje aan de kaars aansteken en daarbij een wens uitspreken.
* Je kunt afsluiten door samen het Onze Vader te bidden.

Goede Vrijdag 10 april 2020 – gezamenlijke (online)viering
link: https://bit.ly/2Uwb0ZA
voorgangers: ds. Carol van Wieren, ds. Hans van Walsum, ds. Hester Radstake
organist: Anja Vlasblom
m.m.v. Lucie Louter (sopraan), Diny Wolterink (alt), Coen van den Brom (tenor), Dirk Louter (bas)

Gedicht Bonhoeffer

Goede Vrijdag

Goede Vrijdag is niet de donkerte
die onvoorwaardelijk moet wijken
voor het licht.
Het is de dag
waarop de mens geworden God,
de persoon geworden liefde, wordt
omgebracht door mensen, die
goden willen worden.

Kort welkom
Lied 571

‘In stille nacht houdt hij de wacht’

1.In stille nacht houdt Hij de wacht
waar alle and’ren slapen.
De ogen zwaar, de harten moe,
hebben wij Hem verlaten

4. In stille nacht heeft Hij volbracht
de doortocht voor ons leven.
De nieuwe morgen van Gods trouw
heeft Hij aan ons gegeven.

2. Waarom blijft niet het laatste lied
in onze harten hangen?
De lofzang klonk, maar is verstomd.
De dood houdt ons omvangen.

5. Tot aan het einde van de tijd
zal ik zijn wachtwoord horen:
Waak dan en bid! Zo blijft Hij mij,
en ik Hem toebehoren.

3. Een beker vol van vreugdewijn
heeft Hij met ons gedronken.
Een bitt’re kelk vol eenzaamheid
hebben wij Hem geschonken.

Gebed
Schriftlezing Matteü s 26: 47-50; 57-75
Koraal:

‚Wer hat dich so geschlagen‘

(Matthä us Passion: 44)

Schriftlezing Matteü s 27: 1-2; 11; 21-26
Lied 586

‘Zie de mens’

1. Zie de mens die in zijn lijden
teken werd van alle tijden
van wat liefde dragen kan.

3. Die Hem ooit op handen droegen
zijn dezelfde doe hem sloegen
en die vroegen om zijn dood.

2. Weerloos heeft Hij heel zijn leven
zich aan anderen gegeven –
weergaloos is Hij alleen.

4. Maar nog is zijn hart bewogen
om hun blinde onvermogen –
stervende pleit hij hen vrij.

Schriftlezing Matteü s 27: 27-38
Koraal

‚Ach Grö sser Kö nig‘

Schriftlezing Matteü s 27: 45-51

(Johannes Passion: 27)

Paaskaars wordt gedoofd
Stilte
Lied 590

‘Nu valt de nacht’

1.Nu valt de nacht. Het is volbracht:
de Heer heeft heel zijn leven
voor het menselijk geslacht
in Gods hand gegeven.

4. ‘t Is goed, o Heer, Gij hoeft de eer
van God niet meer te staven.
Leggen wij ons bij U neer,
in uw dood begraven.

2. De wereld gaf Hem slechts een graf,
zijn wonen was Hem zwerven:
al zijn onschuld werd Hem straf
en zijn leven sterven.

5. Hoe wonderlijk, uitzonderlijk
een sabbat is gekomen:
eens voor al heeft Hij het juk
van ons afgenomen

3. Hoe slaapt Gij nu, die men zo ruw
aan ’t kruishout heeft gehangen.
Starre rotsen houden U,
rots des heils, gevangen.

Gebeden:

Voorbeden, Stilgebed, Onze Vader

Koraal

‚Wenn ich einmal soll scheiden‘

Gedicht Bonhoeffer

Weerstand

Ik geloof
dat God uit iedereen,
ook uit de slechtsten,
goed kan en wil laten ontstaan.
Daar heeft hij mensen voor nodig
die zo goed mogelijk met de dingen omgaan.
Ik geloof
dat God ons in elke moeilijke situatie
zo veel weerstandsvermogen geeft
als we nodig hebben.
Maar hij geeft het niet van tevoren
zodat we ons niet op onszelf
maar alleen op Hem verlaten.
Stilte
Luthers Avondgebed
Heer, blijf bij ons,
want het is avond en de nacht zal komen.
Blijf bij ons en bij uw ganse kerk
aan de avond van de dag,
aan de avond van het leven,
aan de avond van de wereld.
Blijf bij ons
met uw genade en goedheid,
met uw troost en zegen,
met uw Woord en Sacrament.
Blijf bij ons
wanneer over ons komt
de nacht van beproeving en van angst,
de nacht van twijfel aan aanvechting,
de nacht van de strenge, bittere dood.
Blijf bij ons,
in leven en in sterven,

(Matthä us Passion: 72)

in tijd en eeuwigheid. Amen

Stille Zaterdag 11 april – korte viering voor thuis
Het is het mooiste om deze korte huisviering te houden als het donker is geworden. Zet een kaars (of meerdere) klaar die later
ontstoken kan (kunnen) worden. Bij het begin van de viering is het licht in de kamer gedimd.

DE STILTE VAN STILLE ZATERDAG
* Om uit te spreken

Nog is het Stille Zaterdag. Jezus is in het graf. We wachten op wat komen gaat.

* Lezen uit de bijbel: Matteü s 27:57-61
* Korte stilte
* Om uit te spreken

Ik zie uit naar de Heer, mijn ziel ziet uit naar Hem en verlangt naar zijn woord. Meer dan wachters naar de
morgen, meer dan wachters uitzien naar de morgen (naar Psalm 130).

* Om te zingen of te luisteren: ‘Als alles duister is’ (Taizé) Liedboek 598
Muzieklink: https://bit.ly/2WXkheM

LICHT - OPSTANDING
* Om uit te spreken

Deze nacht, zo anders dan alle andere nachten. Het licht van Jezus Christus zal de duisternis verdrijven. De
nacht is voorbijgegaan; de dag breekt aan. We ontsteken nu het licht. De Heer is waarlijk opgestaan!

* Kaars ontsteken (of meerdere) en in ieder geval één kaars voor het raam zetten!
* Lezen uit de bijbel: Matteü s 28:1-10
* Korte stilte
* Om te zingen of te luisteren: ‘Jezus, U bent het licht in ons leven’ (Taizé)
Muzieklink: https://bit.ly/3bFlawt

Jezus, U bent het licht in ons leven,
laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt.
Jezus, U bent het licht in ons leven,
open mij voor Uw liefde, o Heer.
* Als afsluiting bidden we het Onze Vader

