Gegroet, Koning van de Joden!

Liturgie bezinningsmoment in de Stille
Week voor Pasen

Plaats: Hervormde kerk Nieuwland
Datum: woensdag 31 maart 2021
Aanvang: 19.30 uur
Woord van overdenking: ds. A van der Stoep
Muzikale ondersteuning door: Saskia Kant – dwarsfluit
Marjolein Kant - Piano
Arna Heikoop – viool
Sigrid Baars – Panfluit
Corlieke Baars - Harp

Woord van welkom
Introïtustekst: Genesis 49:10
De scepter zal van Juda niet wijken en evenmin de heersersstaf van tussen zijn voeten totdat
Silo komt, en Hem zullen de volken gehoorzamen.

Moment van stilte
Samenzang: Psalm 22: 1 en 16
Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij,
En redt mij niet, terwijl ik zwoeg en strij',
En brullend klaag in d' angsten die ik lij',
Dus fel geslagen?
't Zij ik, mijn God, bij dag moog' bitter klagen,
Gij antwoordt niet; 't Zij ik des nachts moog' kermen.
Ik heb geen rust, ook vind ik geen ontfermen
In mijn verdriet.

Zij komen aan, door Godd'lijk licht geleid,
om 't nakroost, dat
den HEER wordt toebereid,
te melden 't heil van Zijn gerechtigheid
en grote daden.

Gebed
1e schriftlezing: Marcus 15: 1-15
1. En meteen, 's morgens vroeg, beraadslaagden de overpriesters met de oudsten en
schriftgeleerden en heel de Raad, en nadat zij Jezus gebonden hadden, brachten zij Hem weg
en leverden zij Hem over aan Pilatus.
2. En Pilatus vroeg Hem: U bent de Koning van de Joden? En Hij antwoordde hem en zei: U
zegt het.
3. En de overpriesters beschuldigden Hem van veel dingen, maar Hij antwoordde niets.
4. En Pilatus stelde Hem opnieuw een vraag en zei: Antwoordt U niet? Zie, hoeveel zij tegen U
getuigen!
5. Maar Jezus antwoordde helemaal niets meer, zodat Pilatus zich verwonderde.
6. Nu liet hij op een feest één gevangene voor hen los, wie zij maar wensten.
7. En er was er een, die Barabbas heette, die gevangenzat met medeoproermakers die in het
oproer een moord begaan hadden.
8. En de menigte schreeuwde en begon te eisen dat hij zou doen zoals hij altijd voor hen
gedaan had.
9. En Pilatus antwoordde hun: Wilt u dat ik de Koning van de Joden voor u loslaat?
10. Want hij wist dat de overpriesters Hem uit afgunst overgeleverd hadden.
11. Maar de overpriesters hitsten de menigte op, dat hij liever Barabbas voor hen zou loslaten.
12. En Pilatus antwoordde opnieuw en zei tegen hen: Wat wilt u dan dat ik met Hem doen zal
Die u de Koning van de Joden noemt?
13. En zij riepen opnieuw: Kruisig Hem!
14. Maar Pilatus zei tegen hen: Wat voor kwaad heeft Hij dan gedaan? En zij riepen nog harder:
Kruisig Hem!
15. Pilatus nu wilde de menigte tevredenstellen en liet Barabbas voor hen los; en hij leverde
Jezus, nadat hij Hem gegeseld had, over om gekruisigd te worden.

Samenzang: Hij kwam bij ons heel gewoon
Hij kwam bij ons, heel gewoon,
de Zoon van God, als mensenzoon.
Hij diende ons als een knecht
en heeft Zijn leven afgelegd

Zie onze God, de Koning-knecht,
Hij heeft Zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept,
om te dienen iedere dag,
gedragen door Zijn liefd' en kracht.

Zie je de wonden zo diep.
De hand die aard en hemel schiep,
vergaf de hand die Hem sloeg.
De man, die onze zonden droeg.

Zie onze God, de Koning-knecht,
Hij heeft Zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept,
om te dienen iedere dag,
gedragen door Zijn liefd' en kracht.

Wij willen worden als Hij,
elkanders lasten dragen wij.
Wie is er need'rig en klein?
Die zal bij ons de grootste zijn.

Zie onze God, de Koning-knecht,
Hij heeft Zijn leven afgelegd
Zijn voorbeeld roept,
Om te dienen iedere dag,
gedragen door Zijn liefd’en kracht.

Schriftlezing: Marcus 15:16-22
16. En de soldaten leidden Hem het paleis binnen, dat is het gerechtsgebouw, en riepen heel
de legerafdeling bijeen.
17. En zij deden Hem een purperen mantel om, en nadat zij een doornenkroon gevlochten
hadden, zetten zij Hem die op
18. en begonnen Hem te begroeten: Gegroet, Koning van de Joden!
19. En zij sloegen op Zijn hoofd met een rietstok en bespuwden Hem en zij vielen op de knieën
en aanbaden Hem.
20. En toen zij Hem bespot hadden, trokken zij Hem de purperen mantel uit en trokken Hem
Zijn eigen kleren aan en leidden Hem naar buiten om Hem te kruisigen.
21.En zij dwongen een voorbijganger, Simon van Cyrene, die van de akker kwam, de vader van
Alexander en Rufus, dat hij Zijn kruis droeg.
22. En zij brachten Hem naar de plaats Golgotha, dat is vertaald: Schedelplaats.
Moment van stilte

Woord van overdenking door ds. A. van der Stoep

Muzikaal intermezzo: Zie hoe Jezus lijdt voor mij

Samenzang: Is dat, is dat mijn Koning
Is dat, is dat mijn Koning?
Dat aller vaad'ren wens?
Is dat, is dat zijn kroning?
Zie, zie, aanschouw den mens!
Moet Hij dat spotkleed dragen?
dat riet, die doornenkroon,
lijdt Hij die smaad, die slagen,
Hij, God uw eigen Zoon?

Ja, ik kost Hem die slagen,
die smarten en dien hoon;
ik doe dat kleed Hem dragen,
dat riet, die doornenkroon
Ik sloeg Hem al die wonden,
voor mij moet Hij daar staan;
ik deed door mijne zonden,
Hem al die jamm’ren aan.

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 troostte mijn geweten;
't is al voor mij geschied!

Gedicht: Ziet uw Koning (Corrie Honkoop)
Dankgebed. 9 (We sluiten het dankgebed af met een gezamenlijk “Onze Vader”)
Samenzang: Psalm 118: 13+14
Gezegend zij de grote Koning,
Gij zijt mijn God, U zal ik loven,
Die tot ons komt in 's HEEREN naam!
Verhogen Uwe majesteit;
Wij zeeg'nen u uit 's HEEREN woning;
Mijn God, niets gaat Uw roem te boven;
Wij zegenen u al te zaâm.
U prijz' ik tot in eeuwigheid.
De HEER is God, door Wien w' aanschouwen Laat ieder 's HEEREN goedheid loven,
Het vrolijk licht, na bang gevaar;
Want goed is d' Oppermajesteit;
Bindt d' offerdieren dan met touwen
Zijn goedheid gaat het al te boven;
Tot aan de hoornen van 't altaar.
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid!

Zegenbede

Wij wensen u een gezegende voorbereiding naar Pasen toe

Wij stelden uw bezoek zeer op prijs en nodigen u van harte uit voor de andere kerkdiensten:
DV vrijdag 2 april Goede Vrijdag
DV zondag 4 april 1e Paasdag
DV maandag 5 april 2e Paasdag

19:00 uur
9.30 uur en 18.30 uur
9.30 uur

