Liturgie van de Stille Week
voor Pasen
2021

Aanvang van de diensten:
maandag t/m donderdag en zaterdag: 19.30 u., vrijdag 19.00 u.

Wilt u voor en na de diensten stilte in acht nemen

Ontmoetingen op de Via Dolorosa
Tijdens de vespers dit jaar willen we stilstaan bij de letterlijke weg van
Jezus naar het kruis. Deze kruisweg wordt in de christelijke traditie
ook wel de Via Dolorosa genoemd. Op deze lijdensweg vinden een
aantal ontmoetingen plaats. We bekijken deze ontmoetingen vanuit
de Bijbel en nemen Lukas 23 als uitgangspunt voor de hele Stille
Week. Elke dag staat een andere ontmoeting centraal. We hopen en
bidden dat deze ontmoetingen ons meer zicht mogen geven op Jezus
en het onze liefde voor Hem zal doen groeien!
De Vespers zijn online te volgen via www.cgkzierikzee.nl. Verder mag
u thuis de paaskaars aansteken die op initiatief van broeder en zuster
Zweistra op ieder adres van onze gemeente is bezorgd. Als u hier
vragen over heeft kunt u hen bellen op 06-6592482.
Daarnaast is het ook mogelijk om fysiek aan aanwezig te zijn bij een
vesper op basis van inschrijving per email (voorkeur) (met een
maximum van 30 personen per avondgebed). Op de wijze waarop dit
mogelijk is bent u per email geïnformeerd door het kerkelijk bureau.
Als u geen e-mails ontvangt van het kerkelijk bureau dan kunt u zich
telefonisch aanmelden bij Joost Schroevers via 06-19710183.
We wensen u een gezegende Stille Week toe,
Annelies den Boer, Joost en Josephine Schroevers-Janse

Uitleg bloemstuk
De symboliek van het bloemstuk wat u ziet staan heeft niet veel toelichting nodig
U ziet het kruis met daaromheen veel donker paarse bloemen.
Paars de kleur van lijden en dood. Doornen en distels als beeld van het lijden wat
elk mens op zijn levensweg tegenkomt. Deze week denken we in het bijzonder aan
het lijden van de HERE Jezus wat Hij deed om van schuld en eeuwig lijden, ons
verloor’nen te bevrijden.
En dan de ene witte roos tussen het donker, Jezus was van iedereen, zelfs van zijn
Vader, verlaten
………….. Als een roos, geplukt en weggegooid
Nam U de straf en dacht aan mij
Meer dan ooit……….
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Maandag 29 maart
Inleidend orgelspel
Liedboek 178
1 Jezus, om uw lijden groot, om uw leven en uw dood
die volbrengen 't recht van God, Kyrie eleison.
6 Om het zwijgen, het geduld, waarmee Gij de wet vervult,
als men vruchtloos zoekt naar schuld, Kyrie eleison.
7 Om het woord van godlijk recht dat Gij tot uw rechters zegt,
zelf hebt Ge uw geding beslecht, Kyrie eleison.
Gebed
Aansteken paaskaars
Schriftlezing: Lukas 23: 1 – 7
1En de hele menigte van hen stond op en leidde Hem naar Pilatus.
2En zij begonnen Hem te beschuldigen en zeiden: Wij hebben
ontdekt dat Deze het volk afvallig maakt, en dat Hij verbiedt belasting
te betalen aan de keizer en dat Hij van Zichzelf zegt dat Hij Christus,
de Koning, is. 3Toen vroeg Pilatus Hem: U bent de Koning van de
Joden? Hij nu antwoordde hem en zei: U zegt het.
4Pilatus zei tegen de overpriesters en de menigten: Ik vind geen
schuld in deze Mens. 5Maar zij drongen des te sterker aan en zeiden:
Hij hitst het volk op door in heel Judea onderwijs te geven, van toen
Hij begon in Galilea tot hiertoe.
6Toen Pilatus nu van Galilea hoorde, vroeg hij of die Mens een
Galileeër was. 7En toen hij te weten kwam dat Hij uit het
machtsgebied van Herodes afkomstig was, stuurde hij Hem naar
Herodes toe, die zelf ook in die dagen in Jeruzalem was.
Overdenking: ‘Jezus en Pilatus’
Moment van Stilte
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Psalm 2 NB
1 Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch?
Wat is de waanzin toch die zij beramen?
De groten staan gewapend tot de slag,
de machtigen der wereld spannen samen.
't Is tegen het gezag van God den HERE
en tegen zijn gezalfde vorst gericht:
"Komt", zeggen zij, "laat ons hun banden scheuren,
tot alle macht in onze handen ligt!"
4 O machtigen, o koningen, weest wijs.
Laat u gezeggen, rechters zonder rede.
Vreest God den HEER en dient Hem naar zijn eis,
verheugt u bevend, zoekt bij Hem uw vrede.
Kust toch de zoon, opdat gij niet te gronde
gaat op uw weg. Te licht wordt hij getart
en kan zijn gramschap tegen u ontbranden.
Maar zalig zij die schuilen aan zijn hart.
Gebeden
Liedboek 182
1 Jezus, leven van ons leven,
Jezus, dood van onze dood,
Gij hebt U voor ons gegeven,
Gij neemt op U angst en nood,
Gij moet sterven aan uw lijden
om ons leven te bevrijden.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

5 Koning tot een spot getekend
met een riet en doornenkroon,
bij de moordenaars gerekend
overstelpt met smaad en hoon,
opdat naar uw welbehagen
wij de kroon der ere dragen.
Duizend, duizenmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

Zegenbede
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Dinsdag 30 maart
Inleidend orgelspel
Weerklank 156
3 Zeg mij, waarom men U aldus gehoond heeft,
U dus, mijn vorst, gescepterd en gekroond heeft!
Om voor mijn schuld verzoening te verwerven,
moest Gij dús sterven?
6 O liefde, voor dit offer van uw leven,
wat kan ik, dan mijzelf ten offer geven,
opdat ik nooit, hetzij ik leev’ of sterve,
uw liefde derve!
Gebed
Aansteken paaskaars
Schriftlezing: Lukas 23: 8 – 12
Jezus voor Herodes
8En toen Herodes Jezus zag, werd hij erg blij, want hij had al lange
tijd gewenst Hem te zien, omdat hij veel over Hem gehoord had; en
hij hoopte een of ander teken te zien dat door Hem gedaan zou
worden. 9En hij ondervroeg Hem met veel woorden, maar Hij
antwoordde hem niets.
10En de overpriesters en de schriftgeleerden stonden Hem heftig te
beschuldigen. 11En toen Herodes, samen met zijn soldaten, Hem
gehoond en bespot had, deed hij Hem een sierlijk gewaad om en
stuurde Hem terug naar Pilatus.
12En op diezelfde dag werden Pilatus en Herodes vrienden van
elkaar; voor die tijd leefden zij namelijk in vijandschap met elkaar.
Overdenking: ‘Jezus en Herodes’
Moment van Stilte
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Weerklank 149
1 Jezus, leven van ons leven,
Jezus, dood van onze dood,
Gij hebt U voor ons gegeven,
Gij neemt op U angst en nood,
Gij moet sterven aan uw lijden
om ons leven te bevrijden.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

5 Koning tot een spot getekend
met een riet en doornenkroon,
bij de moordenaars gerekend
overstelpt met smaad en hoon,
opdat naar uw welbehagen
wij de kroon der ere dragen.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

Gebeden
Weerklank 147
1 Is dat, is dat mijn Koning,
dat aller vaad’ren wens,
is dat, is dat zijn kroning?
Zie, zie, aanschouw de mens!
Moet Hij dat spotkleed dragen,
dat riet, die doornenkroon,
lijdt Hij die smaad, die slagen,
Hij, God, uw eigen Zoon?

3 O Jezus, man van smarten,
Gij aller vaad’ren wens,
herinner aller harten
’t aandoenlijk: ‘Zie de mens!’
Laat mij toch nooit vergeten
die kroon, dat kleed, dat riet!
Dit trooste mijn geweten:
’t is al voor mij geschied!

Zegenbede
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Woensdag 31 maart
Inleidend orgelspel
Liedboek 34
1 Om Sions wil zwijg ik niet stil,
maar zal het heil des Heren,
Jeruzalem, met luider stem
lofzingend profeteren;
totdat uw leed gewroken is,
totdat uw licht ontstoken is,
totdat gij straalt in ere.

2 Uw luister gaat als dageraad
voor alle volken blinken.
Gij draagt voortaan een nieuwe naam
die God u toe zal denken.
O kroonjuweel, o donkre gloed,
o kleinood Gods dat flonkren moet
met glans die Hij zal schenken.

Gebed
Aansteken paaskaars
Schriftlezing: Lukas 23: 13 – 25
Barabbas losgelaten
13Nadat Pilatus de overpriesters en de leiders en het volk
bijeengeroepen had, zei hij tegen hen: 14U hebt deze Mens naar mij
toe gebracht als Iemand Die het volk afvallig maakt. En zie, ik heb
Hem in uw aanwezigheid ondervraagd, maar ik heb in deze Mens
niets gevonden dat Hem schuldig maakt aan die dingen waarvan u
Hem beschuldigt.
15Ja, ook Herodes niet, want ik heb u naar hem toe gestuurd en zie,
er is door Hem niets gedaan wat de dood verdient.
16Ik zal Hem dan straffen en loslaten.
17Hij was immers verplicht op het feest voor hen iemand los te laten.
18Maar de hele menigte schreeuwde als één man: Weg met Deze, en
laat voor ons Barabbas los.
19Dat was iemand die om een of ander oproer dat in de stad
plaatsgevonden had, en om een moord in de gevangenis geworpen
was. 20Pilatus dan sprak hen opnieuw toe, omdat hij Jezus wilde
loslaten. 21Maar zij riepen terug: Kruisig Hem, kruisig Hem.
22Hij zei echter voor de derde keer tegen hen: Wat voor kwaad heeft
Hij dan gedaan? Ik heb niets in Hem gevonden wat de dood verdient.
Ik zal Hem dan straffen en loslaten.
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23Maar zij drongen met luid geroep aan en eisten dat Hij gekruisigd
zou worden. En hun geroep en dat van de overpriesters kreeg de
overhand. 24En Pilatus besliste dat hun eis zou worden ingewilligd.
25En hij liet hun de man los die om oproer en moord in de
gevangenis geworpen was, om wie zij gevraagd hadden. Maar Jezus
leverde hij over aan hun wil.
Overdenking: ‘Jezus en Barabbas’
Moment van Stilte
Langs de Via Dolorosa (Sela)
Langs de Via Dolorosa in Jeruzalem die dag,
verdrongen zich de mensen in de straat.
Daar staarden ze Hem na: de man die sterven moest op Golgotha.
Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg,
ging de Christus, onze Koning als een lam.
Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart, is Hij gegaan,
langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha.
Er kwam bloed uit al zijn wonden, uit de striemen op zijn rug,
uit de kroon van doornen om zijn hoofd geklemd.
En Hij droeg met elke stap
de hoon van hen die schreeuwden: “Kruisigt Hem!”.
Zijn kruis werd een troon, zijn bloed wast ons schoon
en het stroomt door het hart van Jeruzalem.
Gebeden
Jezus’ liefde voor mij (Sela)
Dank U mijn Vader voor al uw genade, die U liefdevol geeft.
Genade die heiligt, mijn hart heeft gereinigd,
door Hem die in mij leeft.
U heeft mij in liefde aanvaard,
die mijn hart veranderd heeft.
U heeft mij rechtvaardig verklaard,
wat mij rust en vrede geeft.

8

Al wat ik ben, dank ik aan Hem:
aan Jezus’ liefde voor mij.
Zolang ik besta, volg ik Hem na;
krijgt Hij gestalte in mij.
Laat mij verder groeien,
laat vruchten opbloeien van uw heilige Geest.
Maak mij overvloedig, standvastig en moedig, geef mij wat nog
ontbreekt.
Heer, werk met genade in mij:
dat mijn hart U niet bedroeft.
Heer, maak mij gehoorzaam en vrij:
uw genade is mij genoeg.
Niets houdt mij tegen mij over te geven, aan U: Jezus alleen.
U leidt mij door diepten; met krachtige liefde draagt U, mij
erdoorheen.
U heeft mij de liefde verklaard,
die mijn hart veroverd heeft.
U bent mijn bewondering waard:
U bent alles waar ik voor leef!
Zegenbede
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Donderdag 1 april
Inleidend orgelspel
Opwekking 614
1 Zie, hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem,
met een kruis op zijn rug en een doornenkroon.
Hoor, de menigte schreeuwt en roept:
'Kruisig Hem!' Zo gaf God zijn eigen Zoon.
2 Zie het Lam aan het kruis daar op Golgotha,
als de Koning der Joden wordt Hij veracht.
Zie de liefde voor ons in zijn ogen staan
als Hij roept: 'Het is volbracht'.
Refrein:

Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,
dat U het kruis voor mij droeg.
U bewijst uw genade aan mij telkens weer.
Uw genade is mij genoeg.

Gebed
Aansteken paaskaars
Schriftlezing: Lukas 23: 26 – 32
Jezus op weg naar Golgotha
26En toen zij Hem wegleidden, grepen zij een zekere Simon van
Cyrene, die van de akker kwam, en legden hem het kruis op om het
achter Jezus aan te dragen. 27En een grote menigte van volk volgde
Hem; ook een menigte van vrouwen, die zich op de borst sloegen en
Hem beklaagden. 28En Jezus keerde Zich naar hen om en zei:
Dochters van Jeruzalem, huil niet over Mij, maar huil over uzelf en
over uw kinderen, 29want zie, er komen dagen waarin men zal
zeggen: Zalig zijn de onvruchtbaren en de buiken die niet gebaard
hebben, en de borsten die niet gezoogd hebben. 30Dan zullen zij
beginnen te zeggen tegen de bergen: Val op ons, en tegen de
heuvels: Bedek ons. 31Want als zij dit doen met het groene hout, wat
zal er dan met het dorre gebeuren? 32En er werden ook twee
anderen weggeleid, misdadigers, om met Hem ter dood gebracht te
worden.
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Overdenking: ‘Jezus en de dochters van Jeruzalem’
Moment van Stilte
Schriftberijming 12
8 't Verloste volk verheft tot Hem zijn hart.
Zijn heerlijk loon! Omdat Hij heeft volhard
en tot het einde van de dood zijn smart
trouw heeft geleden.
Hij heeft voor schenders van Gods wet gebeden.
Hij werd veracht
en moest Gods vrede derven,
ons hart ten troost in leven en in sterven.
Het is volbracht!
Gebeden
Psalm 126 OB
1 Wanneer de Heer', uit 's vijands macht,
't Gevangen Sion wederbracht,
En dat verlost' uit nood en pijn,
Scheen 't ons een blijde droom te zijn.
Wij lachten, juichten; onze tongen
Verhieven 's Heeren Naam en zongen.
Toen hieven zelfs de heidnen aan:
"De Heer' heeft hun wat groots gedaan."
3 Die hier bedrukt met tranen zaait,
Zal juichen, als hij vruchten maait;
Die 't zaad draagt, dat men zaaien zal,
Gaat wenend voort, en zaait het al;
Maar hij zal, zonder ramp te schromen,
Eerlang met blijdschap wederkomen,
En met gejuich, te goeder uur
Zijn schoven dragen in de schuur.
Zegenbede
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Goede Vrijdag, 2 april
Voorganger: ds. J. van Langevelde
Organist: Clemens Pronk
Ouderling: Frans Vroemen
Aanvang: 19.00 uur
Welkom
Psalm 91 OB
1 Hij, die op Gods bescherming wacht,
Wordt door den hoogsten Koning,
Beveiligd in den duistren nacht,
Beschaduwd in Gods woning.
Dies noem ik God, zo goed als groot
Voor hen, die op Hem bouwen,
Mijn burg, mijn toevlucht in den nood,
Den God van mijn betrouwen.
De Paaskaars wordt gedoofd
Lied: ‘Als ik denk aan Golgotha’
1 Als ik denk aan Golgotha, | zie ik het kruis weer staan,
Waaraan Jezus stierf voor mij, | om het kwaad door mij gedaan.
Refrein:
Daarom ben ik vrij, door genade vrij,
Aan dat kruis op Golgotha stierf Hij in plaats van mij.
2 Als ik denk aan wat Hij riep: | “Mijn God, het is volbracht!”
Dan weet ik, het was voor mij, | Als Lam werd Hij geslacht.
Refrein
3 Als ik denk aan Golgotha, | Kniel ik eerbiedig neer
En een stil gebed begint | Met de woorden: ”Dank U,Heer.”
Refrein
Stil gebed, votum en groet
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Lied: ‘Langs de Via Dolorosa’
Langs de Via Dolorosa in Jeruzalem die dag,
verdrongen zich de mensen in de straat.
Daar staarden ze Hem na:
de man die sterven moest op Golgotha.
Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg,
ging de Christus, onze Koning als een lam.
Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart, is Hij gegaan,
langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha.
Er kwam bloed uit al zijn wonden, uit de striemen op zijn rug,
uit de kroon van doornen om zijn hoofd geklemd.
En Hij droeg met elke stap
de hoon van hen die schreeuwden: “Kruisigt Hem!”.
Zijn kruis werd een troon, zijn bloed wast ons schoon
en het stroomt door het hart van Jeruzalem.
Gebed
1e Schriftlezing: Psalm 109: 21 – 31
21Maar U, HEERE Heere, doe Uw werk aan mij omwille van Uw
Naam, want Uw goedertierenheid is groot: red mij.
22Want ik ben ellendig en arm, mijn hart is in mijn binnenste dodelijk
verwond. 23Ik ga heen als een schaduw die langer wordt,
ik word afgeschud als een sprinkhaan. 24Mijn knieën zijn verzwakt
door het vasten, en mijn vlees is vermagerd: geen vet zit eraan.
25Toch ben ík hun nog tot smaad; zien zij mij, zij schudden hun
hoofd. 26Help mij, HEERE, mijn God, verlos mij, naar Uw
goedertierenheid. 27Dan weten zij: ja, dit is Uw hand;
Ú hebt het gedaan, HEERE. 28Laten zíj vloeken, als Ú maar zegent,
laten zij aanvallen, als zij maar beschaamd worden en Uw dienaar
zich verblijdt. 29Laten mijn tegenstanders met schande bekleed
worden, zich hullen in hun schaamte als in een mantel.
30Ik zal de HEERE met mijn mond op luide toon loven, te midden van
velen zal ik Hem prijzen. 31Want Hij zal aan de rechterhand van de
arme staan om hem te verlossen van hen die zijn ziel veroordelen.
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Psalm 109 NB
11 Mijn knieën kunnen mij niet dragen.
Ik heb van vasten en van klagen
al mijn gedaant' en vorm verloren.
Ik hoor een spotlach in mijn oren
en die mij aanzien schudden 't hoofd.
Ik ben van heerlijkheid beroofd.
12 Help mij, o HEER, naar uw meedogen,
verlos mij door uw groot vermogen.
Wil naar uw goedertierenheden
nu voor uw knecht in 't strijdperk treden.
Zodat al wie het gadeslaan
weten dat Gij het hebt gedaan.
2e Schriftlezing: Marcus 15: 29 – 32
29En de voorbijgangers lasterden Hem en schudden hun hoofd en
zeiden: Ha! U Die de tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt,
30verlos Uzelf en kom van het kruis af!
31En evenzo spotten ook de overpriesters, samen met de
schriftgeleerden, onder elkaar en zeiden: Anderen heeft Hij verlost,
Zichzelf kan Hij niet verlossen. 32Laat de Christus, de Koning van
Israël, nu van het kruis afkomen, opdat wij het zien en gaan geloven.
Ook zij die met Hem gekruisigd waren, smaadden Hem.
Lied: ‘Op die heuvel daarginds’
1 Als een dierbaar symbool zie 'k het ruw' houten kruis
Door de wereld als schandhout veracht
Hier heeft eenmaal Gods Zoon onder spot, smaad en hoon
Geroepen "O God, 't is volbracht"
2 Daarom zie ik het ruw' houten kruis
Als een weg naar verlossing en macht
'k Klem mij vast aan dat ruw' houten kruis
Dat 'k aanbid om zijn grootheid en macht
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3 Als ik denk aan dat kruis waar de Heiland eens stierf
Ben ik steeds weer met blijdschap vervuld
Hier heeft Hij ons voorgoed met Zijn lichaam en bloed
Vrijgekocht over doemnis en schuld
4 Daarom zie ik het ruw' houten kruis
Als een weg naar verlossing en macht
'k Klem mij vast aan dat ruw' houten kruis
Dat 'k aanbid om zijn grootheid en macht
Verkondiging: ‘Jezus en de omstanders bij het kruis’
Opwekking 706
1 Zie hoe Jezus lijdt voor mij,
aan het kruis de dood nabij.
Die voor mij het oordeel draagt,
Hij die tot zonde wordt gemaakt.
Wat een offer – Hij voor mij!
Wie wil worden zoals Hij?
Zoveel pijn, ongerechtigheid,
is op Hem die voor mij strijdt.

2 Zie hoe Jezus biddend strijdt,
met de pijn, verlatenheid.
Zo alleen, verwond, roept Hij:
Mijn God, waarom verlaat U Mij?
Zie wat Jezus heeft gedaan,
in Zijn lijden heeft doorstaan.
Zoveel liefde verwondert mij,
niemand heeft zo lief als Hij.

3 Als de Heer Zijn leven geeft,
vlucht de dag, de aarde beeft.
Zelfs de dood verliest haar macht
als Jezus roept: Het is volbracht!
Waarlijk, Hij is Zoon van God,
die voor ons gekruisigd wordt.
Door Zijn wonden genezen wij,
in Zijn dood maakt Hij ons vrij.

4 Heel de schepping slaakt een zucht,
zij ontwaakt, het duister vlucht.
Jezus leeft, is opgestaan,
Hij roept ons uit de dood vandaan.
Juicht want Hij, mijn Here leeft,
Hij die overwonnen heeft.
Nooit meer tranen, en nooit meer pijn.
Nooit van God verlaten zijn.

5 Juicht wat Hij, mijn Here leeft,
Hij die ons de toekomst geeft.
Nooit meer tranen, en nooit meer pijn.
Nooit van God verlaten zijn.
Dankgebed
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Liedboek 182
5 Koning tot een spot getekend
met een riet en doornenkroon,
bij de moordenaars gerekend
overstelpt met smaad en hoon,
opdat naar uw welbehagen
wij de kroon der ere dragen.
Duizend, duizenmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

6 Dank zij U, o Heer des levens,
die de dood zijt doorgegaan,
die Uzelf ons hebt gegeven
ons in alles bijgestaan,
dank voor wat Gij hebt geleden,
in uw kruis is onze vrede.
Voor uw angst en diepe pijn
wil ik eeuwig dankbaar zijn.

Zegen
Liedboek 216
3 Lof, dank en eer
zij onze Heer,
zegent zijn naam te allen tijde!
Gij christnen, laat
uw woord en daad
zijn overwinning belijden.
Dan zullen wij
zijn zoals Hij
en na de nood
van graf en dood
eeuwig in Hem ons verblijden.
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Zaterdag 3 april
Inleidend orgelspel
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur (Sela)
Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur
dat nooit meer dooft,
een vuur dat nooit meer dooft.
Gebed
Schriftlezing: Lukas 23: 49 – 56
De begrafenis
49En al Zijn bekenden stonden op een afstand, ook de vrouwen die
Hem samen gevolgd waren van Galilea, en zagen dit aan.
50En zie, daar was een man van wie de naam Jozef was, een
raadsheer, een goed en rechtvaardig man.
51Deze had niet ingestemd met hun voornemen en handelwijze. Hij
kwam uit Arimathea, een stad van de Joden, en verwachtte ook zelf
het Koninkrijk van God.
52Deze ging naar Pilatus en vroeg om het lichaam van Jezus.
53En toen hij het van het kruis afgenomen had, wikkelde hij het in
fijn linnen en legde het in een graf dat in een rots uitgehouwen was,
waarin nog nooit iemand gelegd was.
54En het was de dag van de voorbereiding en de sabbat brak aan.
55En ook de vrouwen die met Hem uit Galilea gekomen waren,
volgden en zagen het graf en hoe Zijn lichaam erin gelegd werd.
56En toen zij teruggekeerd waren, maakten zij specerijen en mirre
gereed. En op de sabbat rustten ze overeenkomstig het gebod.
Overdenking: ‘Jezus en Jozef van Arimathea’
Moment van Stilte
Bid met mij in deze lange nacht (Sela)
Bid met mij in deze lange nacht.
Richt je hart op God, wees waakzaam, bid en wacht.
Wees dan stil als je geen toekomst ziet
en vertrouw op God, want Hij vergeet ons niet.
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Bid met mij, nu heel de wereld lijdt.
Zoek de wil van God, bid om een nieuwe tijd.
Wees dan stil als je geen toekomst ziet
en vertrouw op God want hij vergeet ons niet.
Zoon van God, wij bidden U, U die zelf onze weg volbracht:
houd ons vast en leid ons nu
op de weg, die wij gaan door de lange nacht.
Gebeden
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.
Zegenbede
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