Protestantse gemeente te Nijland

Stilstaan bij de kruisweg van Jezus
Meditatieve rondgang door de Nicolaaskerk
Goede Vrijdag & Stille Zaterdag 2021
18.30 – 20.00 uur
Vanwege de huidige maatregelen kunnen we op deze dagen niet
samenkomen, lezen, bidden en zingen zoals we gewend waren.
Daarom is de kerk geopend voor een meditatieve rondgang
langs de kruisweg van Jezus.
U kunt stilstaan bij enkele momenten uit het Lijdensverhaal, even
zitten, een tekst lezen of een gebed bidden, luisteren, ervaren,
stil zijn, een kaarsje aansteken en Doop en Avondmaal gedenken.
De route leidt u door de kerk. Gelieve voldoende onderlinge
afstand te bewaren. Je hoeft je niet te haasten.

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.
Amen

Afbeeldingen kruisweg: Evarist de Buck (1892-1974)
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De soldaten trokken hem
een purperen gewaad aan,
vlochten een kroon van
doorntakken
en zetten hem die op.
Daarna brachten ze hem
hulde met de woorden:
‘Gegroet, koning van de
Joden!’
(Mc. 15, 17)

Toen brachten ze hem
naar buiten
om hem
te kruisigen.
(Mc. 15, 20b)

Een grote menigte
volgde Jezus,
evenals enkele vrouwen
die zich op de borst sloegen
en over hem weeklaagden.
(Luc. 23, 27)
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Ze dwongen
een voorbijganger
die net de stad
binnenkwam,
Simon van Cyrene,
om het kruis te dragen.
(Mc. 15, 21)
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De soldaten verdeelden
zijn kleren onder elkaar;
ze dobbelden erom
wie wat zou krijgen.
(Mc. 15, 24b)

Ze kruisigden hem.
Het was in het derde uur
na zonsopgang
toen ze hem kruisigden.
(Mc. 15, 25)

Omstreeks het negende uur
riep Jezus met luide stem:
‘Eloï, Eloï, lema sabachtani’,
wat in onze taal betekent:
‘Mijn God, mijn God,
waarom hebt u mij verlaten?’
Jezus slaakte een luide kreet
en blies de laatste adem uit.
(Mc. 15, 34;37)
5

Josef van Arimatea kocht een
stuk linnen, haalde Jezus van
het kruis en wikkelde hem in
het linnen.
(Mc. 15, 46a)

Daarna legde hij hem
in een graf dat
in de rots was uitgehouwen
en rolde een steen
voor de ingang.
Maria uit Magdala en Maria de
moeder van Joses keken toe
in welk graf hij werd gelegd.
(Mc. 15, 46b-47)

=====
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Gedenk het Avondmaal
Terwijl ze aten, nam hij het brood,
sprak het zegengebed uit,
brak het brood,
deelde het uit, en zei:
‘Neem hiervan, dit is mijn lichaam.’
En hij nam de beker,
sprak het dankgebed uit
en gaf hun de beker,
en allen dronken eruit.
Hij zei tegen hen:
‘Dit is mijn bloed,
het bloed van het verbond,
dat voor velen vergoten wordt.’

(Mc. 14, 22-24)

We verlangen naar de dag dat we brood en wijn zullen delen.
Gedenk je Doop
‘Weet u niet dat wij,
die gedoopt zijn in Christus Jezus,
gedoopt zijn in zijn dood?
We zijn door de doop
in zijn dood met hem begraven,
om, zoals Christus
door de macht van de Vader
uit de dood is opgewekt,
een nieuw leven te leiden.
Als wij delen in zijn dood,
zullen wij ook delen
in zijn opstanding.’
(Rom. 6, 3-6)

Je kunt met water uit het doopvont een kruisje tekenen op je
voorhoofd, en zo je doop gedenken.
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Licht van Pasen

Waakvlam in de nacht

op Goede Vrijdag
wordt de Paaskaars gedoofd

op Stille Zaterdag brandt
een waakvlam in de nacht

Nu valt de nacht.
Het is volbracht:
de Heer heeft heel zijn leven
voor het menselijk geslacht
in Gods hand gegeven.

Hoe wonderlijk,
uitzonderlijk
een sabbat is gekomen:
eens voor al heeft Hij het juk
van ons afgenomen.
(Lied 590: 1, 5)

=====

Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.
(Lied 598)
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