Liturgie oecumenisch vesper maandag 29 maart 2021

Statie: het kruis opnemen

Afbeelding: de kruisweg van de stilte (1980)
Armand Demeulemeester (1927-2002)
Abdij van Westvleteren

Voorgangers: Elly Klein en Maarten Kool
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Welkom
Woorden bij het aansteken van de kaars
Inleiding
Gezongen voorbereiding: Met de boom des levens

3. Want de aarde vraagt ons om het zaad des doods,
maar de hemel draagt ons op de adem Gods.
Refrein
5. want de aarde jaagt ons naar de diepte toe,
maar de hemel draagt ons, liefde wordt niet moe.
Refrein
Tekst: Willem Barnard; melodie: Ignace de Sutter

Drempelgebed
V.
A.
V.
A.

Onze hulp in de naam van de Heer,
Die hemel en aarde gemaakt heeft.
Heer, vergeef ons al wat wij misdeden
en laat ons weer in vrede leven.

Psalmengebed
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Avondlied: Gij die alle sterren houdt

4. Christus, stille vaste ster,
O Gij licht der lichten,
Waarnaar wij van her en der
Onze schreden richten, Geef ons moed; / ’t is ons goed
U te zien, getrouwe,
Uw hoog rijk te aanschouwen.
Tekst: Ad den Besten

Lezing: Johannes 19, 14-17 (uit: Nieuwe Bijbel Vertaling)
Het was rond het middaguur op de voorbereidingsdag van Pesach. Pilatus zei tegen
de Joden: ‘Hier is hij, uw koning.’ Meteen schreeuwden ze: ‘Weg met hem, weg met
hem, aan het kruis met hem!’ Pilatus vroeg: ‘Moet ik uw koning kruisigen?’ Maar de
hogepriesters antwoordden: ‘Wij hebben geen andere koning dan de keizer!’ Toen
droeg Pilatus hem aan hen over om hem te laten kruisigen.
Zij voerden Jezus weg; hij droeg zelf het kruis naar de zogeheten Schedelplaats, in
het Hebreeuws Golgota.
Woord van de Heer
A. Wij danken u God
Korte overweging
Meditatief muzikaal intermezzo – gelegenheid voor persoonlijke overdenking
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Passielied: Als alles duister wordt

Taizé

Gebed
Slotlied: Zoekend naar licht, hier in het duister, vers 1 en 2

2. Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen
Zoekend naar hoop, troost in uw woord.
Spreek door ons heen tot de verdrukten,
Zo wordt uw stem gehoord.
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.
Vertaling: Elly Zuiderveld-Nieman; melodie: Bernadette Farrell
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Afsluiting en Zegenbede
V. Moge het geloof waarin wij staan
hoorbaar worden in ons spreken.
Moge de hoop die leeft in ons hart
zichtbaar worden op onze gezichten.
Moge de liefde die ons bezielt
tastbaar worden in ons handelen.
In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
A. AMEN.
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