Jezus geeft
Donderdagavond Stil Moment
Niet alleen

We beginnen in stilte
Openingsgedachte
Het is veel gemakkelijker om lijden te ondergaan dat jou door een ander wordt opgelegd dan om in
vrijheid en verantwoordelijkheid te kiezen voor het lijden. Het is veel gemakkelijker om samen met anderen
te lijden, dan alleen. Het is veel gemakkelijker om te lijden als je leven in de schijnwerpers staat en je door
anderen wordt gesteund, dan wanneer iedereen je met de nek aankijkt. Het is veel gemakkelijker om
lichamelijk te lijden dan geestelijk. Christus koos echter wel voor het lijden, leed in eenzaamheid en werd
met de nek aangekeken. Daarbij kreeg Hij lichamelijk én geestelijk lijden te verduren. En sindsdien lijden
veel christenen mee.
(Dietrich Bonhoeffer, Veertigdagentijd)
Lied: Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten (Liedboek 177)
Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten,
Dit breekt mijn trots. Waar zou ik nog op bogen?
in deze zee verzinken mijn gedachten:
Ik lig in ’t stof, maar God komt mij verhogen,
o liefde die, om zondaars te bevrijden,
nu ik van vijand Gods en tegenstander
zo zwaar moest lijden.
in vriend verander.
'k Zie U, God zelf, in eeuwigheid geprezen,
tot in de dood als mens gehoorzaam wezen,
in onze plaats gemarteld en geslagen,
de zonde dragen.

Daar Ge_U voor mij hebt in de dood gegeven,
hoe zou ik naar mijn eigen wil nog leven?
Zou ik aan U voor zulk een bitter lijden
mijn hart niet wijden?

Toelichting
De keuzes van Jezus zijn keuzes voor het leven. Tegelijk, het brengt Hem in de dood, in lijden waar wij
geen woorden voor vinden. Pilatus heeft geen macht, Jezus is de machthebber, zo lezen we in vers 11.
Schriftlezing Johannes 19:7-15
Johannes 19:7 De Joden antwoordden hem: Wij hebben een wet en volgens onze wet moet Hij sterven,
want Hij heeft Zichzelf Gods Zoon gemaakt.
8. Toen Pilatus dan deze woorden hoorde, werd hij nog meer bevreesd,
9. en hij ging opnieuw het gerechtsgebouw in en zei tegen Jezus: Waar komt U vandaan? Maar Jezus gaf
hem geen antwoord.
10. Pilatus dan zei tegen Hem: Spreekt U niet tot mij? Weet U niet dat ik macht heb U te kruisigen, en
macht heb U los te laten?
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11. Jezus antwoordde: U zou geen enkele macht tegen Mij hebben, als het u niet van boven gegeven was;
daarom heeft hij die Mij aan u overgeleverd heeft, een grotere zonde dan u.
12. Van toen af probeerde Pilatus Hem los te laten, maar de Joden schreeuwden: Als u Deze loslaat, bent
u niet de vriend van de keizer; iedereen die zichzelf koning maakt, verzet zich tegen de keizer.
13. Toen Pilatus dan deze woorden gehoord had, bracht hij Jezus naar buiten en ging op de rechterstoel
zitten, op de plaats die Lithostrotos genoemd wordt, en in het Hebreeuws Gabbatha.
14. En het was de voorbereiding van het Pascha, ongeveer het zesde uur; en hij zei tegen de Joden: Zie,
uw Koning!
15. Maar zij schreeuwden: Weg met Hem, weg met Hem, kruisig Hem! Pilatus zei tegen hen: Moet ik uw
Koning kruisigen? De overpriesters antwoordden: Wij hebben geen koning dan de keizer. 16Toen leverde
hij Hem dan aan hen over om gekruisigd te worden. En zij namen Jezus mee en leidden Hem weg.
Stilte
Lied: O hoofd vol bloed en wonden
O hoofd vol bloed en wonden,
bedekt met smaad en hoon.
O hoofd vol bloed en wonden,
bedekt met smaad en hoon.
O hoofd zo wreed geschonden,
uw kroon een doornenkroon.
O hoofd eens schoon en heerlijk
en stralend als de dag,
hoe lijdt gij nu zo deerlijk!
Ik groet u vol ontzag.

Hoe bitter is uw smaad!
Gij, eens in ’t licht gedragen,
Door engelen omstuwd,
Wie heeft U zo geslagen
Gelasterd en gespuwd?
Wees gij om mij bewogen
en troost mijn angstig hart.
Voer mij uw beeld voor ogen,
gekruisigde, uw smart.
Dan zal ik vol vertrouwen,
gelovig en bewust,
uw aangezicht aanschouwen,
wie zo sterft, sterft gerust.

O hoofd zo hoog verheven,
O goddelijk gelaat,
Waar werelden voor beven,
Luistermoment: orgelmuziek
Gebeden
Lied: Via Dolorosa
Langs de Via Dolorosa in Jeruzalem die dag,
verdrongen zich de mensen in de straat.
Daar staarden ze Hem na:
de man die sterven moest op Golgotha.
Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg,
ging de Christus, onze Koning als een lam.
Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart,
is Hij gegaan,
langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha.

Er kwam bloed uit al zijn wonden,
uit de striemen op zijn rug,
uit de kroon van doornen om zijn hoofd geklemd.
En Hij droeg met elke stap
de hoon van hen die schreeuwden: “Kruisigt Hem!”.
Zijn kruis werd een troon, zijn bloed wast ons schoon
en het stroomt door het hart van Jeruzalem.

Gebed om zegen
We sluiten af in stilte
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