Jezus geeft
Woensdagavond Stil Moment
Gezamenlijke last

We beginnen in stilte
Openingsgedachte
God is de God van het dragen. De Zoon van God droeg ons vlees, en om die reden droeg Hij ook het kruis.
Daar droeg Hij al onze zonden en bewerkte Hij door dat dragen verzoening voor ons. Zoals Christus in Zijn
dragen de gemeenschap met Zijn Vader bewaart, zo is het dragen van de mensen die Hem volgen ook een
teken van hun gemeenschap met Christus. We kunnen de last die op ons is gelegd, ook van ons
afschudden. Maar dat betekent niet dat we dan ook vrij zijn van die last, integendeel: als we dat doen,
moeten we namelijk het zelfgekozen juk van ons eigen ik met ons meezeulen. Maar Jezus heeft ons
opgeroepen om het juk van al onze lasten, van al ons lijden van ons af te werpen en Zijn juk op ons te
nemen. Zijn juk, Zijn last is het kruis. ‘Je kruis op je nemen’ is geen synoniem voor ellende en vertwijfeling,
maar voor gesterkt worden en tot rust komen, voor het beleven van de grootst mogelijke vreugde.
(Dietrich Bonhoeffer, Veertigdagentijd)
Lied: Jezus, leven van ons leven (OLB 182)
Jezus, leven van mijn leven,
Jezus, dood van mijne dood,
die voor mij U hebt gegeven,
in de bangste zielennood,
opdat ik niet hoop'loos sterven,
maar uw heerlijkheid zou erven,
duizend, duizend maal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer!

Heer, verzoener van mijn zonden,
Heiland, die mij hebt gezocht,
die mijn boeien hebt ontbonden,
en voor God mij vrijgekocht,
ik, onrein in schuld verloren,
ben opnieuw in U geboren:
duizend, duizend maal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer!

Gij, o Jezus, hebt gedragen
lasteringen, spot en hoon,
zijt gebonden en geslagen,
Gij, des Vaders eigen Zoon,
om van schuld en eeuwig lijden
mij, verloor'ne, te bevrijden,
duizend, duizend maal, o Heer,
zij u daarvoor dank en eer!

Dank, mijn Heiland, voor uw lijden,
voor uw bitt're bange nood,
voor uw heilig, biddend strijden,
voor uw trouw tot in de dood,
voor de wonden, U geslagen,
voor het kruis, door U gedragen;
duizend, duizend maal,
o Heer, zij U daarvoor dank en eer!

Toelichting
God draagt. Wat een last, wat een leed, wat een schuld. Hij draagt op het kruis, Hij draagt in gebed, Hij
laat niet los te dragen. Vanuit het verlangen dat Hij gekend wordt.
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Schriftlezing Johannes 17:15-24
15 Ik bid niet dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze.
16. Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben.
17. Heilig hen door Uw waarheid; Uw woord is de waarheid.
18. Zoals U Mij in de wereld gezonden hebt, heb ook Ik hen in de wereld gezonden.
19. En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid.
20. En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven,
21. opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat
de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.
22. En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn;
23. Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt
en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad.
24. Vader, Ik wil dat waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn die U Mij gegeven hebt, opdat zij Mijn heerlijkheid
zien, die U Mij gegeven hebt, omdat U Mij hebt liefgehad vóór de grondlegging van de wereld.
Stilte
Lied: Ik wil mij gaan vertroosten (Liedboek 562)
Ik wil mij gaan vertroosten
Hoe sloeg ik ooit uw woorden
in 't lijden van mijn Heer,
weerspannig in de wind,
die zelf bedroefd ten dode
wilde niet zien of horen
terneerboog keer op keer
hoezeer ik werd bemind,
en zocht in zijn ellende
mijn leven liep verloren,
naar troost om voort te gaan,
uw stem bracht mij tot staan,
tot hem wil ik mij wenden U bidt voor wie U hoonden o Jesu, zie mij aan.
o Jesu, zie mij aan.
Luistermoment: orgelmuziek
Gebeden
Lied: Jezus liefde voor mij (Sela)
Dank U mijn Vader voor al uw genade,
die U liefdevol geeft.
Genade die heiligt, mijn hart heeft gereinigd,
door Hem die in mij leeft.
U heeft mij in liefde aanvaard,
die mijn hart veranderd heeft.
U heeft mij rechtvaardig verklaard,
wat mij rust en vrede geeft.

Mijn Heer die om mijn zonden
in doem en duisternis
ontluisterd en geschonden
aan 't kruis gehangen is,
al ben ik U onwaardig,
mijn toevlucht is uw naam,
mijn redder, mijn genade o Jesu, zie mij aan.

Laat mij verder groeien, laat vruchten opbloeien
van uw heilige Geest.
Maak mij overvloedig, standvastig en moedig,
geef mij wat nog ontbreekt.
Heer, werk met genade in mij:
dat mijn hart U niet bedroeft.
Heer, maak mij gehoorzaam en vrij:
uw genade is mij genoeg.

Al wat ik ben,
dank ik aan Hem:
aan Jezus’ liefde voor mij.
Zolang ik besta,
volg ik Hem na;
krijgt Hij gestalte in mij.

Niets houdt mij tegen mij over te geven,
aan U: Jezus alleen.
U leidt mij door diepten; met krachtige liefde
draagt U, mij erdoorheen.
U heeft mij de liefde verklaard,
die mijn hart veroverd heeft.
U bent mijn bewondering waard:
U bent alles waar ik voor leef!

Gebed om zegen
We sluiten af in stilte
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