Liturgie oecumenisch vesper woensdag 31 maart 2021

Statie: Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis te dragen

Afbeelding: graffiti
herkomst onbekend

Voorgangers: Marijke Rensink en Ineke Bernink
Pianist: Renske Hoff
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Welkom
Lied bij het aansteken van de kaars : Als alles duister is (2x)

Melodie: J. Berthier

Voorbereiding
Heer, nu de avond valt
komen wij tot U.
De dag gaat ten einde
en heeft genoeg
aan zijn eigen kwaad.

Neem de last daarvan
van ons af
en bewaar wat goed was.
Mogen uw ogen
over ons geopend zijn,
wanneer wij de ogen sluiten.

Drempelgebed
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 Psalm 121
Ik sla mijn ogen op naar de bergen,
van waar komt mijn hulp?
Mijn hulp komt van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Hij zal je voet niet laten wankelen,
hij zal niet sluimeren, je wachter.
Nee, hij sluimert niet,
hij slaapt niet,
de wachter van Israël.

De Heer is je wachter,
de Heer is de schaduw
aan je rechterhand:
overdag kan de zon je niet steken,
bij nacht de maan je niet schaden.
De Heer behoedt je voor alle kwaad,
hij waakt over je leven,
de Heer houdt de wacht
over je gaan en komen
van nu tot in eeuwigheid.
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Avondlied: Met de boom des levens

2. Laten wij dan bidden
In dit aardse dal,
Dat de lieve vrede
Ons bewaren zal.
Kyrie eleison, wees met ons begaan
Doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.
Tekst: W. Barnard; melodie: I. de Sutter

Introductie bij de lezing
Gij, God,
die ons betrekt bij elkaar,
die deelt in onze geschiedenis
en ons in elkaars geschiedenis doet delen,
die ons draagt door ons elkaar te laten dragen:
verlicht onze last door onze verbondenheid.
Toon ons leven als hoe dan ook van U,
gekoesterd in uw betrokkenheid,
gedragen door uw liefde.
Dankzij Jesus de Gezalfde, door de Geest.
Lezing Marcus 15, vers 17 – 22 (uit: Naardense Bijbel)
Ze hullen hem in purper, vlechten een doornenkroon en zetten hem die op.
Dan beginnen ze hem hulde te brengen: “wees gegroet, koning der Joden!”
Ze hebben hem met een riet op het hoofd geslagen en hebben hem bespuwd; op de
knieën vallend hebben ze plechtig voor hem gebogen.
Als ze hem genoeg hebben bespot trekken ze hem het purper uit en trekken ze hem
zijn oude kleren aan.
Ze voeren hem de stad uit om hem te kruisigen.
Een voorbijganger, een zekere Simon van Cyrene, die net van een akker komt, de
vader van Alexander en Rufus, dwingen ze om zijn kruis te dragen.
Ze brengen hem op de plek die Golgota heet; vertaald is dat “schedelplaats”.
Woord van de Heer
Wij danken u God
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Meditatief muzikaal intermezzo
Overdenking

Passielied Lied 576 vers 1 en 6: O hoofd vol bloed en wonden

6.
Wanneer ik eens moet heengaan
ga Gij niet van mij heen,
laat mij dan niet alleen gaan
niet in de dood alleen.
Wees in mijn laatste lijden,
mijn doodsangst, mij nabij.
O God, sta mij terzijde,
Die lijdt en sterft met mij.

Gebed
Ik bid U, God, om mensen die stil kunnen zijn,
mensen die het verdriet van een ander niet kleineren;
mensen die kunnen luisteren met een eindeloos geduld.
Ik bid U, God, om mensen die met een half woord verstaan,
mensen die de leegte niet vullen met holle woorden;
mensen die de moed hebben om te blijven.
Ik bid U, God, om mensen die verdriet niet afzwakken,
mensen die een mens in nood niet afzwakken of zielig vinden;
mensen die iedereen in zijn eigen waarde laten.
Ik bid U, God, om mensen die, zoals Uw Zoon,
van harte betrokken zijn bij het lijden en het verdriet van anderen,
mensen die echt mede-lijden en zo anderen naar heling dragen.
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En laten we tenslotte gezamenlijk bidden tot God, onze Vader, met de woorden die Jezus
ons geleerd heeft:
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Gedicht
Ik droomde eens en zie
ik liep aan ’t strand bij lage tij.
Ik was daar niet alleen,
want ook de Heer liep aan mijn zij.
We liepen samen het leven door,
en lieten in het zand,
een spoor van stappen; twee aan twee,
de Heer liep aan mijn hand.
Ik stopte en keek achter mij,
en zag mijn levensloop,
in tijden van geluk en vreugde,
van diepe smart en hoop.
Maar als ik het spoor goed bekeek,
zag ik langs heel de baan,
daar waar het juist het moeilijkst was,
maar één paar stappen staan.
Ik zei toen: “Heer, waarom dan toch?
Juist toen ik U nodig had,
juist toen ik zelf geen uitkomst zag,
op het zwaarste deel van mijn pad….”

De Heer keek toen vol liefde mij aan,
en antwoordde op mijn vragen:
“Mijn lieve kind, toen het moeilijk was,
toen heb ik jou gedragen….”
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Slotlied: Zoekend naar licht, hier in het duister, vers 3 en 4
(Zie liturgie maandag voor de melodie)

3. Zoekend naar brood lijden zij honger,
Zoekend naar water lijden zij dorst.
Maak ons uw brood, breek ons voor allen,
U bent de vredevorst.
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis
4. Zoekend naar troost zijn velen dakloos,
zoekend naar warmte zijn velen koud.
Maak ons een huis van levende stenen,
schuilplaats voor U gebouwd.
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

Afsluiting en Zegenbede
V. Moge de almachtige God ons zegenen en
behoeden, in de Naam van de Vader, Zoon en
Heilige Geest
A. AMEN.

Muzikaal einde
Matthaüs passion door J.S. Bach, 57. Arie (Bass)
Komm, susses Kreuz, so will ich sagen,
Mein Jesu, gib es immer her!
Wird mir mein Leiden einst zu schwer,
So hilfst du mir es selber tragen.
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