Maartenskerk
Stille Week 2018
orde van dienst

Zie jij naar Mij om?
Wilt u deze orde van dienst na de vieringen op Witte Donderdag,
Goede Vrijdag en Stille Zaterdag weer terugleggen.
Na de Dageraadsviering kunt u het boekje meenemen.

Orde van dienst voor Witte Donderdag 29 maart 2018
---------Vanavond zetten we één dienst in die pas op de Paasdageraad
eindigt.
We volgen dit jaar het evangelie naar Markus vanaf de zalving en het
laatste avondmaal, naar de tuin en gevangenname.
Naar het lijden en sterven en het gerucht van de Opstanding in de
vroege ochtend van Pasen.
----------

Orgelspel
Welkom
(allen gaan staan)
Bemoediging
Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft
die altijd trouw blijft aan zijn verbond met ons
en nooit loslaat het werk van zijn handen
Stilte
Groet
De Heer zij met u
Ook met u zij de Heer
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Lied: Psalm 122’’ ‘Stad van mijn hart’
een lied waarin Jeruzalem als de plek waar vrede gaat wonen bezongen
wordt, vanuit de uittocht ‘alle karavanen trekken erheen’
tekst Huub Oosterhuis, muziek Bernard Huijbers

cantorij 1e refrein en coupletten, allen volgende refreinen,
(allen gaan zitten)
Gebed op de drempel
Inleiding op de lezingen
Lied: Gezang 4 (Liedboek 1973): cantorij 1, 2, 3, allen 4, 5 en 6
1 Wij eten weer het bitter brood
om te gedenken aan de dagen
dat Gij Egypte hebt geslagen
met de verschrikking van de dood.
2 Engel des doods, ga ons voorbij.
Zie op het bloed dat als een teken
aan onze deurpost is gestreken.
Engel, ga onze deur voorbij.
3 Wij eten haastig in de nacht
kruiden en ongezuurde broden.
Wij doen wat Gij ons hebt geboden,
wij eten 't lam door ons geslacht.
4 Wij staan reisvaardig tot de tocht
naar ’t goede land van Jacobs kind’ren.
Geen Ro-de Zee kan meer verhind’ren
die van de dood zijn vrijgekocht.
5 Doe Gij ons door het water gaan
en laat uw wolkkolom ons richten,
uw vuurkolom ons 's nachts verlichten!
Maak onze voet een vaste baan!
6 Neem onze reisstaf in uw hand
en wijs ons weer, als in de dagen
dat Gij Egypte hebt geslagen,
de weg naar het beloofde land.
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Lezing Marcus 14 : 1 en 2
Lied 558 : 1, 2 en 3 ‘Jezus, om uw lijden groot’
Lezing: Marcus 14 : 3 - 9
Meditatief moment ‘Zie jij naar Mij om?’
Lied: ‘Lied van de vrouw die Jezus’ voeten zalfde’ Eva’s lied 8
tekst Maria de Groot, muziek Gon Voorhoeve

cantorij 1, allen 2, 3, 4 en 5
Lezing Marcus 14 : 10 - 21
Lied: ‘Jesus le Christ’ Taizé
Jésus le Christ, lumière intérieure,
ne laisse pas mes ténèbre me parler.
Jésus le Christ, lumière intérieure,
donne moi d’accueillir ton amour
(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.)

Mededelingen en collecten
De tafel wordt gereed gemaakt
Lied 558 : 4 en 5
Nodiging
Voorbeden
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Lezing Marcus 14 : 22 - 26
Lied: ‘Wees mijn brood en mijn beker’
(uit Paasoratorium ‘Het Lam dat ons doet leven’, tekst Ria Borkent, muziek Dirk Zwart)

Onze Vader
Wij vormen nu een kring
Vredegroet
Delen van Brood en Wijn
ondertussen zingen allen: ‘Eat this bread’ (Taizé)
cantorij coupletten, allen refrein
refrein:

1 I am the bread of life, the true bread sent from the Father.
refrein
2 Your ancestors ate manna in the desert, but this is the bread come
down from heaven.
refrein
3 Eat this bread and drink this cup, and I will raise you up on the last
day.
refrein
4 Any one who eats this bread, will live for ever.
refrein
5 If you believe and eat this bread, you will have eternal life.
Refrain
Nu gaat ieder naar haar of zijn plaats terug
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De tafel wordt afgeruimd, antependium en stola worden afgelegd.
Na de maaltijd
Lezing Marcus 14 : 26 - 31
Lied 571 ‘In stille nacht houdt hij de wacht’
cantorij 1 en 2, allen 3, 4 en 5
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 en aanvechting,
de nacht van de strenge, bittere dood.
Blijf bij ons in leven en in sterven,
in tijd en eeuwigheid.
Lied ‘Verleih uns Frieden’ door cantorij
(tekst: Maarten Luther; muziek: J.S. Bach)

Verleih uns Frieden gnädiglich,
Herr Gott, zu unsern Zeiten!
Es ist ja doch kein Andrer nicht,
der für uns könnte streiten,
denn du, unser Gott, alleine. Amen
Vertaling:

Geef ons vrede, Here God,
en wees ons genadig in deze tijden!
Er is immers geen ander
die voor ons kan strijden
dan Gij, onze God, alleen. Amen

Wij gaan in stilte uiteen
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Orde van dienst voor Goede Vrijdag 30 maart 2018
---------De Maaltijd van de Heer hebben wij gevierd
met brood en wijn, voedsel van het nieuwe leven.
Deze avond staat in het teken van het oordeel
van mensen over de Mensenzoon
Verraad, verloochening, geseling, kruisiging.
En toch heet deze dag: Goede Vrijdag
---------Stilte
Jezus, Mensenzoon, u gaf uw leven prijs
om de ban van geweld te breken
Zie ons aan, heb mededogen
Jezus, Mensenzoon, u hebt alles verdragen
van vrienden, vijanden en dragers van het gezag
Zie ons aan, ontferm u over ons
Jezus, Mensenzoon, u bent een van ons
God in ons midden, een nieuw begin
Zie ons aan, wij hebben u lief.

Psalm 86 : 1 (cantorij antifoon, allen couplet)
antifoon: Heer, betoon mij Uw genade, want gestaag roep ik, gestaag
roep ik U aan.
‘Hoor mij, Heer, wil antwoord zenden’
antifoon
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Lezing Marcus 14 : 32 - 42
Lied 558 : 1 ‘Jezus, om uw lijden groot’
Lezing Marcus 14 : 43 – 52
Lied 558 : 5
Lezing Marcus 14 : 53 - 65
Lied 558 : 6
Lezing Marcus 14 : 66 – 72
Lied 558 : 7
Lezing Marcus 15 : 1 – 5
Lied 558 : 8
Lezing Marcus 15 : 6 – 20
Lied 558 : 9
Lezing Marcus 15 : 21 - 32
Lied 558 : 10
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Lezing Marcus 15 : 33 – 39
Doven van de Paaskaars
Lied 588 door cantorij ‘Heilig aanschijn van het Lam’
Gebeden met als responsie:
Heer, betoon ons Uw genade, want gestaag roepen wij,
gestaag roepen wij U aan.
Lied 612 ‘Wij komen als geroepen’
1 cantorij en 3 allen
Stilte en geleidelijk vertrek

(De getoonde beelden maken onderdeel uit
van een serie kruiswegstaties
van de hand van René Rosmolen
http://www.renerosmolen.nl/Pagina's/Kruisweg.html)

Na afloop van deze viering kunt u in de Koningshof meedoen aan een
schrijfactie van Amnesty International.
Er wordt geschreven voor de Palestijnse mensenrechtenverdediger
Munther Amira die onterecht vervolgd wordt voor zijn deelname aan
vreedzame protesten tegen de Israëlische bezetting.
U kunt een brief sturen aan premier Netanyahu en een aan de
Israëlische ambassadeur in Nederland.
De brieven liggen klaar, u kunt deze ondertekenen en de enveloppen
schrijven. We vragen een bijdrage voor de verzendkosten.
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Orde van dienst voor Stille Zaterdag 31 maart 2018
---------Dit is de avond van de stilte
die volgt op de huiveringwekkende dood van de Mensenzoon
Een stilte die, tegen alles in, iets van verwachting heeft.
De graflegging gebeurt met zorg,
een paar vrouwen maken zich op voor een laatste eerbetoon
----------

Stilte
Psalm 86 : 7 ‘Laat mij leven voor uw ogen’
Gebed
Lied 408g ‘Lam Gods’
Lezing Marcus 15 : 40 – 47
Stilte
Wij luisteren naar ‘Erbarm' dich mein, O Herre Gott’ J.S. Bach
Lezing Johannes 12 : 23 – 26
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Lied: ‘Als de graankorrel....’ (3x)
(uit: ‘Als de graankorrel sterft’, oratorium voor de Veertigdagentijd en Pasen; tekst:
Marijke de Bruijne; muziek: Chris van Bruggen)

Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij op zichzelf,
maar als zij sterft brengt zij veel vruchten voort.
Gedachten bij het zaaigoed van Aswoensdag
Voorbeden
Stille gebeden
Onze Vader
Lied: ‘Graan dat in de aarde’ Tussentijds 155
Gebed:
In stilte en in storm
In blijdschap en in wanhoop
Aan U vertrouwen wij ons toe
Want vannacht zal het wonder gebeuren
Thuis of ontheemd
In vriendschap of vereenzaamd
Aan U vertrouwen wij ons toe
Want vannacht zal het wonder gebeuren
In tij en ontij
In leven en in sterven
Aan U vertrouwen wij ons toe
Want vannacht zal het wonder gebeuren

Vertrek in stilte
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In het donker van de nacht vormen wij buiten een kring
waar wij het uithouden in het donker door te zingen:

(De getoonde beelden maken onderdeel uit
van een serie kruiswegstaties
van de hand van René Rosmolen
http://www.renerosmolen.nl/Pagina's/Kruisweg.html)
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Orde van dienst voor de Paasdageraad 1 april 2018
---------‘Door de dood heen’
Wakend in de dageraad komen we bijeen, het is nog stil en donker.
Dit is het einde van de nacht, waarin het Licht doorbreekt door de
duisternis: herschepping.
De Paaskaars wordt binnengebracht, het Licht wordt gedeeld,
het Woord verbeeld, we gedenken onze doop en de Maaltijd wordt
gevierd.
---------Buiten aan de oostkant van de Maartenskerk, waar de zon opkomt,
scharen wij ons rond de vuurkorf.
Lezing Genesis 1 : 1 - 3
DE PAASKAARS WORDT AANGESTOKEN
solist
allen
(3x)

Licht van Christus
Heer wij danken U

Terwijl we zingen ‘Licht dat terugkomt’, lopen we naar binnen naar het
koor, de drager van de Paaskaars gaat voorop en gaat bij de Oostmuur in
het koor staan.
Licht dat terugkomt.
Hoop die niet sterven wil.
Vrede, die bij ons blijft.
(uit: ‘Als de graankorrel sterft’, oratorium voor de Veertigdagentijd en Pasen; tekst:
Marijke de Bruijne; muziek: Anneke Plieger-v d Heide)

Lezing Genesis 1: 4 en 5
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Wij geven het licht aan elkaar door.
Daarna zingen we:
Lied 601 ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’ : 1 en 2
Lezing Genesis 2 : 4 - 8
Lied: ‘Morning has broken’
Morning has broken like the first morning
Blackbird has spoken like the first bird
Praise for the singing
Praise for the morning
Praise for them springing fresh from the world
Sweet the rain's new fall, sunlit from heaven
Like the first dewfall on the first grass
Praise for the sweetness of the wet garden
Sprung in completeness where his feet pass
Mine is the sunlight
Mine is the morning
Born of the one light Eden saw play
Praise with elation, praise ev'ry morning
God's recreation of the new day
Lezing Marcus 16 : 1 - 8
Lied 625 ‘Groen ontluikt de aarde’
Wij gaan naar het schip van de kerk, zetten de kaarsen in de lichtbak, je
kunt gaan zitten. Ondertussen wordt het antependium neergelegd, de
witte stola omgehangen als teken dat wij de draad weer mogen
oppakken vanuit de opstanding van onze Heer.
(meditatieve muziek)
Door de dood heen na een inleiding beelden van de herdenkingsdienst
voor Clementa Pinkney op 26 juni 2015.
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Aansluitend:
Lied: ‘Amazing grace’

(neuriën of zingen)

Amazing grace (how sweet the sound)
that saved a wretch like me!
I once was lost, but now I am found,
Was blind, but now I see.
'Twas grace that taught my heart to fear,
and grace my fears relieved;
how precious did that grace appear,
the hour I first believed!
Through many dangers, toils and snares,
I have already come;
'twas grace has brought me safe thus far,
and grace will lead me home.
The Lord has promised good to me,
His word my hope secures;
He will my shield and portion be,
as long as life endures.
Yes, when this flesh and heart shall fail,
and mortal life shall cease;
I shall possess, within the veil,
a life of joy and peace.
The earth shall soon dissolve like snow,
the sun forbear to shine;
but God, who call'd me here below,
will be forever mine.
(onder het naspel wordt het water naar het doopvont gebracht.)
DOOPGEDACHTENIS
Inleidende woorden

15

Voorganger: Vanmorgen gedenken we de dood en de opstanding van
onze Heer, Jezus Christus. En dat we, toen we gedoopt
werden, met Hem zijn begraven en in Hem ook weer tot
leven zijn gewekt. Deze ochtend brengt ons terug bij onze
eigen doop en onze verbondenheid daarin met de Heer.
Door het doopwater mogen wij ervaren: het is Gods Geest
die ons vrij maakt van wat ons belast en die ons levend
maakt.
(Het water wordt uitgegoten in het doopvont)
Gebed bij het water:
O God die uit het water
in het begin de aarde hebt geroepen
de grote toekomst in:
Roep ook ons tot leven
O God die door het water, de Rode Zee,
uw volk de vrije doortocht gaf,
uw wolk trok met hen mee:
Roep ook ons tot vrijheid
O God die in het water
-de zee de baas wasde dwaze vluchteling Jona bewaard hebt
voor uw Woord:
Roep ook ons tot dienstbaarheid
O God, die in het water van de Jordaan
uw Zoon hebt aangewezen
om allen voor te gaan:
Roep ook ons tot navolging
O God, die in het water van onze doop
wie Jezus willen volgen doet opstaan tot de hoop
Maak ons tot levend teken van Uw Koninkrijk
Lezing Galaten 3 : 26 - 28
want door het geloof en in Christus Jezus bent u allen kinderen van God.
U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met
Christus omkleed. Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen,
mannen of vrouwen – u bent allen één in Christus Jezus.
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Geloofsbelijdenis (staande):
In God geloven wij,
die leven geeft aan mensen,
die ons koestert als zijn kinderen,
en die er zal zijn, al onze dagen.
In Jezus van Nazareth geloven wij,
in wie God zichtbaar is geworden:
mens onder de mensen geboren,
voor mensen geleefd en gestorven.
Die sterker was dan de dood,
want Hij is opgestaan tot leven
en Hij blijft bewaard onder ons:
een naam die niet wordt uitgewist.
In Gods Geest geloven wij,
die leven blaast in mensen,
die rondgaat als een storm,
en die ons in beweging zet;
Die ons roept tot recht en vrede,
slaven bevrijdt uit wat hen knecht
die heelt wat gebroken is,
die troost wie te lijden heeft,
en die hoop biedt aan wie vertwijfeld is,
Die mensen samenbrengt in liefde,
die haar gaven geeft aan ieder
om daarmee allen van dienst te zijn
–Gods Geest van liefde en kracht.
In de kerkgemeenschap geloven wij,
het lichaam van de Heer,
geroepen om zijn gestalte te worden
en deze wereld van dienst te zijn.
In het leven geloven wij,
dat sterker is dan de dood –
en dat wij niet zullen vallen,
want God bewaart ons in zijn hand.
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Gedachtenis
Nu het Paasfeest is begonnen en de tijd van voorbereiding voorbij is,
gedenken wij onze doop en vernieuwen we onze geloften:
Gelooft u in God de Vader, onze schepper en bevrijder?
Wij geloven
Gelooft u in Jezus Christus, de gekruisigde en levende Heer?
Wij geloven
Gelooft u in de heilige Geest die ons leven vernieuwt?
Wij geloven
Dan is er nu gelegenheid om je eigen doop te gedenken.
Met water uit het doopvont kun je een kruisje op je voorhoofd of in je
handen ontvangen van de voorganger.
We vormen, komend langs het doopvont, een kring om de tafel.
Aansluitend zingen we: ‘Bless the Lord’ (Taizé)
Bless the Lord, my soul, and bless Gods holy name.
Bless the Lord, my soul,who leads me into life.
DE MAALTIJD
Vredegroet
Christus is verrezen
Hij is waarlijk opgestaan
Christus is verrezen
Hij is waarlijk opgestaan
Christus is verrezen
Hij is waarlijk opgestaan
We wensen elkaar de vrede van Christus.
Lied 624 : 1
Collecte
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Brood en druivensap worden neergezet
Nodiging
Voorbeden uit de kring
afgesloten door ‘Ubi Caritas’ (Taizé)
Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est.
Stil gebed

(tekst: NBV; muziek: Rien Verbeek)
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Tafelgebed
Als Gij onze God wilt zijn,
de God van deze mensen hier,
wees dan gezegend en genoemd,
gekend en bemind.
Gij die begin en einde bent, alfa en omega ,
vandaag en morgen,
Schepper van alle dingen,
van onze handen en onze lippen,
van onze schoot en ons hart,
van ons lichaam rechtop,
van ons lachen en van ons geloven.
Op deze morgen van Pasen,
danken wij U en bidden wij U
omwille van Uzelf, omwille van uw Zoon, onze Zon,
de Ongeziene Aanwezige, Jezus van Nazareth,
beeld en gelijkenis, eerstgeborene uit de doden,
Redder van mensen, die ons meer gedaan heeft dan wij denken.
Onze vrede is geworden, geest en leven, brood voor het hart –
en in de nacht van zijn lijden en sterven
heeft Hij brood genomen en gebroken
en aan zijn vrienden gegeven met de woorden:
neemt en eet, mijn lichaam voor u. Doet dit tot mijn gedachtenis.
Ook heeft Hij de beker genomen
en het dankgebed uitgesproken en gezegd:
dit is het nieuwe verbond in mijn bloed,
dat voor u allen wordt vergoten tot vergeving van alle zonden.
Doet dit tot mijn gedachtenis.
Als wij eten van dit brood en drinken van deze beker,
herstel onze vreugde en doe onze hoop herleven,
vernieuw onze liefde en
maak ons tot dragers van Uw Rijk. Amen
Delen van brood en wijn
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Dankgebed
Slotlied Lied 612 ‘Wij komen als geroepen’
ZENDING en ZEGEN

U bent van harte uitgenodigd voor koffie of thee met feestelijk Paasbrood.

Afbeelding omslag: Sylvia Grevel
‘Verbondenheid’
L18571
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