GROOTLETTER LITURGIE VESPERS
in de Stilleweek voor Pasen
maandag - dinsdag - woensdag
29 - 30 - 31 maart 2021

Protestantse Gemeente te
Wapenveld
in de Petruskerk

19.30 uur

Liturgische kleur: Paars

Stilleweek Maandag 29 maart 2021
Welkom bij het avondgebed in de Stille Week,
een korte viering van gebed en meditatie,
Stilte
De stilte
“Als een tweestemmig lied,
waarin God en mens elkaar raken”
De kaars wordt aangestoken
Welkom
Gebed
Wij luisteren naar Lied 103e
Bless the Lord my soul and bless Gods holy
name
Bless the Lord my soul who leads me into
life.
Vertaling:
Prijs de Heer mijn ziel en prijs zijn heilge
naam, prijs de Heer mijn ziel, die mij het
leven geeft
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Wij lezen Psalm 118 vers 22 - 23:

22 De steen die de bouwers afkeurden is een
hoeksteen geworden. 23 Dit is het werk van de
HEER, een wonder in onze ogen.
Jesaja 28 vers 16:
16 Maar dit zegt God, de HEER: Ik leg in Sion
een fundament met een uitgelezen grondsteen,
een kostbare hoeksteen. Wie zijn vertrouwen
daarop grondvest, hoeft geen andere toevlucht
te zoeken.
Matteus 21 vers 42 - 43:
42 Daarop zei Jezus tegen hen: ‘Hebt u dit nooit
in de Schriften gelezen:
“De steen die de bouwers afkeurden
is de hoeksteen geworden.
Dankzij de Heer is dit gebeurd,
wonderbaarlijk is het om te zien.”
43 Daarom zeg ik u: het koninkrijk van God zal u
worden ontnomen, en gegeven worden aan een
volk dat het wel vrucht laat dragen.
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1 Petrus 2 vers 4 - 10:

4 Voeg u bij hem, bij de levende steen die door
de mensen werd afgekeurd maar door God
werd uitgekozen om zijn kostbaarheid, 5 en laat
u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de
bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus, welgevallig
zijn. 6 In de Schrift staat immers: ‘In Sion leg ik
een hoeksteen die ik heb uitgekozen om zijn
kostbaarheid; wie daarop vertrouwt, komt niet
bedrogen uit.’ 7 Kostbaar is hij voor u, die erop
vertrouwen. Voor wie er niet op vertrouwen,
geldt echter: ‘De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden.’ 8 En: ‘Het is
een steen waarover men struikelt, een rotsblok
waaraan men zich stoot.’ Zij struikelen omdat ze
Gods woord niet gehoorzamen, daartoe zijn ze
bestemd. 9 Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige
natie, een volk dat God zich verworven heeft om
de grote daden te verkondigen van hem die u uit
de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. 10 Eens was u geen volk, nu bent
u Gods volk; eens viel Gods ontferming u niet
ten deel, nu wordt zijn ontferming u geschonken.
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Overdenking

Gelegenheid om na te denken over deze vragen
❖
❖
❖
❖

Wat doet het beeld van de hoeksteen met
jou?
Wat is jouw droom voor Gods volk?
Ben jij bereid je als een levende steen te
laten gebruiken?
Wat is het verschil tussen jij alleen en jij
samen met anderen?

We zingen/luisteren naar het avondlied
Nederland Zingt: Stilte over alle landen:
Stilte over alle landen in deze nacht.
Vouwen wij tezaam de handen
voor deze nacht.
Welke zonden wij bedreven,
wil ze, Here, ons vergeven.
God, wil goed rust ons geven in deze nacht.
Stilte over alle landen in deze nacht.
Vouwen wij tezaam de handen
voor deze nacht.
God zal voor ons allen zorgen
tot het dagen van de morgen.
Veilig en bij Hem geborgen zijn wij vannacht.
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Zegenbede:

Dat de genade van onze Heer
Jezus Christus over ons zij,
dat de liefde van God
ons begeleide,
dat de gemeenschap in de heilige Geest
ons blijve binden.
Amen
0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
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Stilleweek Dinsdag 30 maart 2021
Welkom bij het avondgebed in de Stille Week,
een korte viering van gebed en meditatie,
Stilte
De stilte
“Als een tweestemmig lied,
waarin God en mens elkaar raken”
De kaars wordt aangestoken
Welkom
Gebed
Wij luisteren naar Lied 103e
Bless the Lord my soul and bless Gods holy
name
Bless the Lord my soul who leads me into
life.
Vertaling:
Prijs de Heer mijn ziel en prijs zijn heilge
naam, prijs de Heer mijn ziel, die mij het
leven geeft
8

Wij lezen Ezechiël 34 vers 1 - 16, 23:

1 De HEER richtte zich tot mij: 2 ‘Mensenkind,
profeteer tegen de herders van Israël, profeteer
en zeg tegen hen: “Dit zegt God, de HEER: Wee
jullie, herders van Israël, want jullie hebben alleen jezelf geweid! Horen herders niet hun schapen te weiden? 3 Jullie eten wel van hun kaas,
jullie gebruiken hun wol voor je kleren en jullie
slachten de vette dieren, maar de schapen weiden, dat doen jullie niet. 4 Zwakke dieren hebben jullie niet laten aansterken, zieke dieren niet
genezen, gewonde dieren niet verbonden, verjaagde dieren niet teruggehaald, verdwaalde
dieren niet gezocht – jullie hebben de dieren
hard en wreed behandeld. 5 Zonder herder
raakten ze verstrooid, en werden ze door wilde
dieren verslonden. Mijn schapen zijn verstrooid,
6 ze dwalen rond in de bergen en hoog in de
heuvels; over heel het aardoppervlak raken ze
verstrooid, en er is niemand die naar ze omziet,
niemand die naar ze op zoek gaat.
7 Daarom, herders, luister naar de woorden van
de HEER: 8 Zo waar ik leef – spreekt God, de
HEER –, mijn schapen hadden geen herder, ze
werden weggeroofd en door de wilde dieren verslonden; en jullie, herders, keken niet naar mijn
schapen om, jullie hebben alleen jezelf geweid
maar niet mijn schapen! 9 Daarom, herders,
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luister naar de woorden van de HEER: 10Dit
zegt God, de HEER: Ik zal de herders straffen
en mijn schapen opeisen; zij zullen ze niet meer
mogen weiden. Ook zullen ze niet langer zichzelf weiden: ik zal mijn schapen uit hun mond
redden, ze zullen ze niet meer eten! 11 Dit zegt
God, de HEER: Ik zal zelf naar mijn schapen
omzien en zelf voor ze zorgen. 12 Zoals een
herder naar zijn kudde op zoek gaat als zijn dieren verstrooid zijn geraakt, zo zal ik naar mijn
schapen op zoek gaan en ze redden, uit alle
plaatsen waarheen ze zijn verdreven op een
dag van dreigende, donkere wolken. 13 Ik zal ze
uit alle volken terughalen en uit alle landen bijeenbrengen, ik zal ze naar hun eigen land laten
terugkeren. Op de bergen van Israël en bij de
waterstromen zal ik ze weiden, overal in het
land waar mensen wonen. 14 Ik zal ze laten grazen op een goede weide, ook hoog in de bergen
van Israël zullen ze gras vinden; op Israëls bergen zullen ze rusten op groen grasland en in
een grazige weide. 15 Ikzelf zal mijn schapen
weiden en ze laten rusten – spreekt God, de
HEER. 16 Ik zal naar verdwaalde dieren op
zoek gaan, verjaagde dieren terughalen, gewonde dieren verbinden, zieke dieren gezond maken – maar de vette en sterke dieren zal ik doden. Ik zal ze weiden zoals het moet.
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23 Ik zal een andere herder over ze aanstellen,
een die ze wél zal weiden: David, mijn dienaar.
Hij zal ze weiden, hij zal hun herder zijn.
Johannes 10 vers 11 - 18:
11 Ik ben de goede herder. Een goede herder
geeft zijn leven voor de schapen. 12 Een huurling, iemand die geen herder is, en die niet de
eigenaar van de schapen is, laat de schapen in
de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf
ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en
jaagt de schapen uiteen; 13 de man is een huurling en de schapen kunnen hem niets schelen.
14 Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen
en mijn schapen kennen mij, 15 zoals de Vader
mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven
voor de schapen. 16 Maar ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden, ook zij zullen
naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde
zijn, met één herder. 17 De Vader heeft mij lief
omdat ik mijn leven geef, om het ook weer terug
te nemen. 18 Niemand neemt mijn leven, ik geef
het zelf. Ik ben vrij om het te geven en om het
weer terug te nemen – dat is de opdracht die ik
van mijn Vader heb gekregen.’
Overdenking
11

Gelegenheid om na te denken over deze
vragen:
*

Hoe heb jij geleerd de Herder te volgen?

*

Waarin maak jij in navolging van Jezus het
verschil?

We zingen/ luisteren naar het avondlied
Nederland Zingt: Stilte over alle landen:
Stilte over alle landen in deze nacht.
Vouwen wij tezaam de handen voor deze
nacht.
Welke zonden wij bedreven, wil ze,
Here, ons vergeven.
God, wil goed rust ons geven in deze nacht.
Stilte over alle landen in deze nacht.
Vouwen wij tezaam de handen voor deze
nacht.
God zal voor ons allen zorgen tot het dagen
van de morgen.
Veilig en bij Hem geborgen zijn wij vannacht.
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Zegenbede

Dat de genade van onze Heer Jezus Christus
over ons zij,
dat de liefde van God
ons begeleide,
dat de gemeenschap in de heilige Geest
ons blijve binden.
Amen
0-0-0-0-0-0-0-0-0
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Stilleweek Woensdag 31 maart 2021
Welkom bij het avondgebed in de Stille Week,
een korte viering van gebed en meditatie,
Stilte
De stilte
“Als een tweestemmig lied,
waarin God en mens elkaar raken”
De kaars wordt aangestoken
Welkom
Gebed
Wij luisteren naar Lied 103e
Bless the Lord my soul and bless Gods holy
name
Bless the Lord my soul who leads me into
life.
Vertaling:
Prijs de Heer mijn ziel en prijs zijn heilge
naam, prijs de Heer mijn ziel, die mij het
leven geeft
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Lees samen Psalm 72 vers 1 - 4, 12 -15:

1 Van Salomo. Geef, o God, uw wetten aan de
koning, uw gerechtigheid aan de koningszoon.
2 Moge hij uw volk rechtvaardig besturen, uw arme volk naar recht en wet.
3 Mogen de bergen vrede brengen aan het volk
en de heuvels gerechtigheid.
4 Moge hij recht doen aan de zwakken, redding
bieden aan de armen, maar de onderdrukker
neerslaan.
12 Hij zal bevrijden wie arm is en om hulp roept,
wie zwak is en geen helper heeft.
13 Hij ontfermt zich over weerlozen en armen,
wie arm is, redt hij het leven.
14 Hij verlost hen van onderdrukking en geweld,
hun bloed is kostbaar in zijn ogen.
15 Leve de koning! Men zal hem goud van Seba
schenken, zonder ophouden voor hem bidden,
hem zegen toewensen, dag aan dag.
Johannes 19 vers 1 - 3, 19:
1 Toen liet Pilatus Jezus geselen. 2 De soldaten
vlochten een kroon van doorntakken, zetten die
op zijn hoofd en deden hem een purperen mantel aan. 3 Ze liepen naar hem toe en zeiden:
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‘Leve de koning van de Joden!’, en ze sloegen
hem in het gezicht.
19 Pilatus had een inscriptie laten maken die op
het kruis bevestigd werd. Er stond op ‘Jezus uit
Nazaret, koning van de Joden’.
Mattheus 28 vers 16 - 20:
16 De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de
berg die Jezus hun had genoemd, 17 en toen ze
hem zagen bewezen ze hem eer, al twijfelden
enkelen nog. 18 Jezus kwam op hen toe en zei:
‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de
aarde. 19 Ga dus op weg en maak alle volken
tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de
naam van de Vader en de Zoon en de heilige
Geest, 20 en hun te leren dat ze zich moeten
houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.
En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’
Overdenking
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Gelegenheid om na te denken over deze vragen:

❖ Wat doet het beeld van Jezus met doornenkroon en purperen mantel met jou?
❖ Geloof je dat de weg die Jezus wijst echt
werkt?
❖ Hoe kunnen wij anders omgaan met macht?
❖ Waar heb jij ooit de kracht van liefde gezien?
We zingen/luisteren naar het avondlied
Nederland Zingt: Stilte over alle landen:
Stilte over alle landen in deze nacht.
Vouwen wij tezaam de handen
voor deze nacht.
Welke zonden wij bedreven,
wil ze, Here, ons vergeven.
God, wil goed rust ons geven in deze nacht.
Stilte over alle landen in deze nacht.
Vouwen wij tezaam de handen
voor deze nacht.
God zal voor ons allen zorgen
tot het dagen van de morgen.
Veilig en bij Hem geborgen zijn wij vannacht.
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Zegenbede:

Dat de genade van onze Heer Jezus Christus
over ons zij,
dat de liefde van God
ons begeleide,
dat de gemeenschap in de heilige Geest
ons blijve binden. Amen
0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
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