Orde van dienst
voor de vieringen in de ‘Stille Week’
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Voorwoord
Een teken van leven
Zou luidt het motto voor deze tijd naar Pasen toe. Door de woestijn,
op weg naar bevrijding ontving eens het volk Israel, tekenen van
leven. Er waren de tien plagen of slagen die farao dwongen Gods
volk te laten gaan, weg uit slavernij. Er kwamen meer tekenen. Er
was het manna in de woestijn, het water uit de rots en later werden
de woorden ten leven aan Mozes gegeven, op de berg Sinai. Tekenen
van leven, waaruit Gods verbondenheid en trouw spreekt, toen en
nu. Woorden, verhalen van God en mensen, blijven merkstenen op
onze weg door het leven.
Wie had een paar weken geleden kunnen bedenken dat een teken
van leven zo belangrijk kon worden, nu het coronavirus zoveel
beperkingen aan menselijk contact ons oplegt? Meer dan anders
wordt gebruik gemaakt van de mail, van what’s app en hoe
belangrijk is nu een eenvoudig telefoontje, waarin dat ene, kostbare
wordt gezegd: ik denk aan je, hoe is het met jullie, kan ik iets voor
jullie doen?
Die contacten zijn volop gaande. Juist nu we ervaren hoe kwetsbaar
leven is en sociaal contact, weven we bewust en vol vertrouwen aan
verbindingen waarmee we elkaar niet zozeer in het oog maar wel in
het hart bewaren. Een stem door de telefoon reikt over grenzen en
door muren heen van groeiend isolement.
De taal van het geloof, de verhalen met geloofsgetuigenissen in de
Bijbel, willen niet anders.
Naar Pasen toe wordt zo geloof gevoed: voorbij twijfel en wanhoop,
voorbij de grens van isolement en dood reikt de macht en de kracht
van de liefde van God.
Dat evangelie, als teken van leven, blijft het hart van de
verkondiging, van vieringen die we in deze tijd niet meer fysiek
kunnen bijwonen.
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In onze kleine kring van Zwake gemeenten blijven ook wij
vindingrijk.
In de Stille Week zullen de diensten, vanaf maandag tot en met
zaterdag, worden gevolgd, zoals vermeld in deze brochure.
De teksten, zoals gebeden, lezingen en overdenking, zullen worden
uitgesproken en het orgel speelt de liederen die we anders met
elkaar zouden zingen.
U kunt deze diensten alleen via internet volgen
link: kerkomroep.nl/zeeland/hoedekenskerke
Een oud Paaslied uit de 13de eeuw(liedboek 599) legt ons deze
woorden van geloof in ons hart, als een teken van leven, dat
ontspringt in God:
O diepe nacht die ons omringt,
de wereld in uw duister dwingt,
het licht van Christus kleurt de lucht,
Hij komt, Hij jaagt u op de vlucht.
U Christus kennen wij alleen,
U zoekt ons zingen, ons geween.
Zie ons in eenvoud voor U staan,
o Heer, neem onze harten aan.
Aan God de Vader in zijn troon,
en aan zijn eengeboren Zoon,
zij met de Geest wiens troost ons leidt,
de lof en eer in eeuwigheid

Ds. Egbert Rietveld
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Meditatief avondgebed
Thema: Getekend geloof
Stilte, ontsteken grote kaars
Zingen: lied 458a

Maandag 6 april – Lezing: Mattheus 5: 1-11
						getekend door hoop
Dinsdag 7 april – Lezing: Mattheus: 8: 34-37
							door moed
Woensdag 8 april – Lezing: Johannes 8: 1-11
							door liefde
Enkele woorden ter overdenking
Stilte (15 minuten)
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Zingen: lied 253

2. Laat dagen in de nacht,
waar wanhoop heerst en dood,
geloof en hoop op U:
U hebt uw schepping lief,
U hebt uw schepping innig lief.
3. Kom, nacht, en troost ons zacht.
Kom, God, genees ons hart.
Kom, leg uw hand op ons
en heel zo elke wond.
Heel, Vader, ook de diepste wond.
Vanuit de stilte verlaten we de kerk
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Orde van dienst voor de viering op Witte Donderdag
dienst van schrift en tafel - donderdag 9 april 2020

op deze doordeweekse avond in de stille week komen we samen
om de inzetting van het avondmaal te vieren; zoals Jezus met de
zijnen zitten wij rond de woorden van uittocht, over het paaslam; we
gedenken in brood en wijn hoe Hij dit, in kracht en in kwetsbaarheid,
in overgave en in dienstvaardigheid, toepaste op zichzelf. Dit is het
begin van de Paasviering; de liturgische kleur is wit

VOORBEREIDING
vanuit de stilte
- woorden van bemoediging en drempelgebed: 		

(staand)

v Onze hulp is de Naam van de HEER
g die hemel en aarde gemaakt heeft
v Heer, niet om te oordelen zijt Gij gekomen,
maar om bevrijdende kracht van uw liefde te brengen
in ons bestaan. Hoe weinig staan wij daarbij stil in ons leven
g ontferm U, HEER!
v keer u om naar ons toe en breng ons op de weg van
uw bevrijding, een weg van duisternis naar licht,
vanuit wanhoop naar hoop.
Richt ons op, HEER.
Jezus Messias wil met uw stem klinken in onze oren,
g opdat wij, voorbij de angst, wegbereiders leren zijn
van uw koninkrijk. Amen
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Beginpsalm: Psalm 67: 1 cantorij - 2 allen

2. De volken zullen U belijden,
o God, U loven al tezaam!
De landen zullen zich verblijden
en juichen over uwe naam.
Volken zult Gij rechten, / hun geding beslechten
in gerechtigheid,
volken op deze aarde, / die uw arm vergaarde,
die Gij veilig leidt.
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Gebed van inkeer, uitmondend in: lied 299e (kyrië en gloria)
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DIENST van het WOORD
groet:
v. De HEER zij met u
g. Ook met u zij de Heer
gebed bij de opening van de Schriften
Eerste lezing: Exodus 12: 14-20
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Zingen: lied 169

2. Hun ruiters zaten hoog te paard, hun wagens reden snel.
Maar hoger nog verheven is die streed voor Israël.
refrein
3. De aarde dreunde van geweld, de lucht zag zwart van stof.
Maar met ons was de sterkste held. Zing, Israël, zijn lof.
refrein
4. Zijn adem baande ons een pad, de wind werd bondgenoot.
De vijand echter vond zijn graf in ‘t water van de dood.
refrein
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5. Voor altijd worden man en paard verzwegen in de vloed.
Maar rondom is de naam vermaard van Hem die wonderen doet.
refrein
6. Loof nu de Heer met snarenspel en hef de tamboerijn,
want Hij verloste Israël. Geprezen moet Hij zijn.
refrein
Tweede lezing: Johannes 13: 1 – 15
Zingen: lied 569

2. Hij gaf ons zwijgende een teken
en kwam ons voet voor voet nabij,
Hij deed het water van zich spreken,
het stort zich uit en reinigt mij.
3. Zo is de Heer een knecht geworden
en tot de bodem toe gegaan
om ons met ootmoed te omgorden,
Hij doet ons zijn geringheid aan.
4. Heer van mijn hart, U bent gekomen
de nacht door naar uw grote dag,
ik heb in eenvoud aangenomen
dat ik U daarin volgen mag.
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Verkondiging
Zingen: Lied van de vrijheid gebaseerd op de twee pijlers van vrijheid in de ogen van Dietrich Bonhoeffer: verantwoordelijkheid en
gehoorzaamheid.
tekst: Rene van Loenen; melodie: Adriaan Valerius (gezang 412 liedboek 1973)

Die vrijheid vraagt van ons gehoorzaamheid,
niet aan een leider, macht of majesteit,
maar aan de bron, het hart van ons geweten,
de stem van God, de moeder van het leven.
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In vrijheid klinkt
een lied dat zingt
van wederzijds respect
voor wie je bent,
gezien, gekend
als vrouw, als man, als mens.
Inzameling der gaven, in één rondgang voor de diaconie
de tafel wordt voorbereid tijdens het zingen van lied: 400

2. Het woord van steun en troost dat ik niet sprak,
de hand die ik in trots niet reiken kon,
de vriendschap die in drukte onderging ik leg het neer.
3. Mijn blik, soms onverschillig afgewend,
mijn wil zo fel aan anderen opgelegd,
elk spottend woord waarmee ik heb gekwetst ik leg het neer.
4. In deze kring ziet Christus zelf mij aan.
Ik vraag en schenk vergeving ieder hier,
dat alles wat zijn vrede tegenwerkt
wordt neergelegd.
5. Heer Jezus, deelgenoot aan deze dis,
ik maak mij leeg en strek mijn handen uit
naar U, naar alles wat U geven wilt
in brood en wijn.
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Voorbeden, besloten met …zo bidden wij U:
allen: Heer, ontferm U!
Nodiging om als gemeente brood en wijn te ontvangen als tekenen
van Gods toewending en liefde, zichtbaar geworden in Jezus, onze
Heer.
v:
g:
v:
g:
v:
g:

De Heer is met U allen!
Zijn vrede is met u!
Verheft uw harten
Wij hebben ons hart bij de Heer
Laten wij danken de Heer onze God
Het past ons de Heer te danken.

Dankgebed…en zingen wij u de lofzang toe: lied 404e
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Inzettingswoorden:
v: Gezegend Hij die komt…
…uitmondend in lied 407b
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En aansluitend: gezongen Onze Vader lied: 369b

We wensen elkaar: de vrede van Christus
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Het Lam Gods: lied 408e

delen van brood en wijn
Zingen: lied 556: 1, 2, 3, 4
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2. Gods schepping die voor ons gesloten bleef
ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten,
die zoon van David zijt en man van smarte,
koning der Joden die de dood verdreef.
3. Jezus, de haard van uw aanwezigheid
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken.
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij hogepriester in der eeuwigheid.
4. Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan,
aan u, o Heer, ontleent het brood zijn leven,
ons is een lofzang in de mond gegeven,
sinds Gij de weg van ‘t offer zijt gegaan.
wegzending en zegen

				(staand)

Uitgangscollecte: onderhoud kerk

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Orde van dienst voor de viering op Goede Vrijdag
vrijdag 10 april 2020

Opnieuw zijn we vanavond bijeen. Om te waken. Om stil te zijn, als
het lijdens-evangelie klinkt in zijn diepte die ons verstand te boven
gaat.
Boven wanhoop uit, voorbij schuld, blijft de Ene, die ziet en draagt,
die geheim is en bron van verzoening.

Orgelspel:
Vanuit de stilte.....
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Bemoediging
v. Onze hulp is in de Naam van de HEER
g. die hemel en aarde gemaakt heeft
v. zie ons aan, in het onbarmhartige licht van deze dag.
In afgrond en ontrouw blijft U de grond in ons bestaan.
Dat maakt ons stil.
g. Hoor ons, Heer, en kom ons te hulp. Amen
Zingen: lied 22: Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij 1, 2

2. Nochtans, op U, o God die heilig zijt
en troont op lofgezangen, U gewijd
door Israël dat Gij hebt uitgeleid,
steunt ons vertrouwen,
immers, de vaderen bleven op U bouwen,
dat Gij hen nam in heilige bescherming:
Gij hebt, als zij U riepen om ontferming,
hen niet beschaamd.
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Lezing: Exodus 12: 21 - 28
Zingen: lied 140: Bescherm mij, Heer, behoed mijn leven 1- 4- 8

4. Mijn God, zeg ik, Gij kunt het keren,
hoor naar mijn stem die tot U schreit.
Sterke Verlosser, Here, Here,
mijn helm en pantser in de strijd.
8. Ik weet: de Heer zal vonnis wijzen;
‘t verdrukte volk wordt opgericht.
In recht hersteld zal het Hem prijzen
en wonen voor zijn aangezicht.

Lezing: Jesaja 53: 1- 4
Zingen: lied 852: U komt mij, lieve God - 1 solo, 2a; 3a; 4a
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Allen
2. U daalt het duister in,
U deelt mijn angst en pijn,
zo dodelijk bedroefd
als maar een mens kan zijn,

Allen
4. ik bid U, laat het licht
dat doorbrak in uw smart,
de zon die Pasen heet,
ook dagen in mijn hart.

Allen
3. een man van smarten die
ter aarde valt en schreit,
een lotgenoot, een vriend, o Heer die bij mij zijt,
Lijdensevangelie naar Johannes
Johannes 18: 1-11

lied 587: 1 Licht voor de wereld

Johannes 18: 12-27 lied 587: 2
2. Eén mens moet sterven om een volk te redden.
Door uw gehoorzaam lijden kan ik verder,
warm ik mij aan uw liefde die niet loochent.
Open mijn ogen.
Johannes 18: 28-40 lied 587: 3
3. Hemelse koning, door God uitgekozen,
waarom staat U terecht als rechteloze?
U hebt geen schuld, de waarheid is geschonden.
U draagt mijn zonden.
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Johannes 19: 1-16

lied 587: 4

4. Hier is God zelf, ontdaan van alle glorie,
de mens die uit de hemel is geboren.
Ik ben de gesel die hem openhaalde,
ik laat hem vallen.
Johannes 19: 17-27 lied 587: 5
5. Jezus, gekruisigd - met ontzag en deernis
zie ik uw zorg voor moeder en voor leerling,
liefde is dorst naar vrede zonder einde,
water dat wijn wordt.
Johannes 19: 28-30 het is stil, de gemeente gaat staan,
			
de paaskaars wordt gedoofd
Johannes 19: 31-37 lied 590: Nu valt de nacht 1, 2, 3

2. De wereld gaf
Hem slechts een graf,
zijn wonen was Hem zwerven;
al zijn onschuld werd Hem straf
en zijn leven sterven.
3. Hoe slaapt Gij nu,
die men zo ruw
aan ‘t kruishout heeft gehangen.
Starre rotsen houden U,
rots des heils, gevangen.
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Johannes 19: 38 - 42

lied 590: 4 en 5

4. ‘t Is goed, o Heer,
Gij hoeft de eer
van God niet meer te staven.
Leggen wij ons bij U neer,
in uw dood begraven.
5. Hoe wonderlijk,
uitzonderlijk
een sabbat is gekomen:
eens voor al heeft Hij het juk
van ons afgenomen.
GEBEDEN
Voorbeden, beantwoord met gezongen: Heer, ontferm U (3x)
Gezamenlijk bidden we het Onze Vader.
in stilte verlaten we de kerk
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Orde van dienst voor de Paaswake
zaterdag 11 april 2020

Stilte
Het licht krijgt de duisternis over zich heen
En de nacht krijgt wat het verdient
Op dit kruispunt van vallen en opstaan
Slaat het uur
Het hoge woord aan het hout
Zo ontneemt mij de tijd wie ik ben
Brengt tot verval wie ik was
Mij rest slechts
Een mondvol bericht
(Steven van Campen)
Stilte
Het kan niet lang meer duren
eer ik het levenslicht zie,
de duisternis heeft drie uren
de dood een dag of drie.
Straks wordt het zegel verbroken,
met onweerstaanbaar geluid
hoor ik de zuidenwind stromen
en breekt de vreugde uit.
Dan zal het ontij keren,
de vloed van de duisternis,
hoog tegen de vensters en deuren,
vlucht weg in het morgenlicht.
En als de zon gaat verrijzen,
het vuur wordt uitgestort,
de tongen de hemel prijzen
en de aarde een gaarde wordt-
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Het kan niet lang meer duren
eer ik het levenslicht zie,
de duisternis duurt drie uren
de dood een dag of drie.
(Jaap Zijlstra)

LICHT
Zingen: Lied 458: Zuivere vlam

Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere nachten?
Dit is een bijzondere nacht;
de nacht waarin wij gedenken hoe wij mensen aan het licht zijn gebracht en al duizenden jaren leven van dit licht.
Dit is ook een bijzondere nacht, omdat God in deze nacht zijn volk
Israël heeft bevrijd uit Egypte, het land van duisternis en onvrijheid.
En dit is de nacht, waarin God ons een nieuwe toekomst belooft.
De nacht, waarin Hij voor ons uit gaat uit het donker;
opdat wij mensen van het licht zouden zijn.
We gaan staan en de nieuwe Paaskaarsen van onze vijf gemeenten
worden binnen gebracht.
Drie maal klinkt het: Het licht van Christus
Drie maal antwoorden wij: Heer, wij danken U.
De kleine kaars wordt aangestoken aan het licht van de paaskaars
en doorgegeven aan iedereen.
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Zingen: Lied 601: Licht dat ons aanstoot in de morgen.

2. Licht van mijn stad, de stedehouder
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens in de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.
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3. Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verlossing zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.

Goede God,
Geef ons licht in onze handen
om uit te delen,
licht in onze ogen
om een lach te ontlokken,
licht in onze oren
om Uw stem te vernemen,
licht op onze tong
om een vuur te ontsteken,
licht in onze hartstocht
om liefde te zijn,
licht in ons denken
om uw dag te zien dagen,
licht op onze schouders
om vrede te dragen,
licht op ons hoofd
om een teken te zijn,
licht in ons lied
om uw goedheid te eren,
licht in onze tranen
om mensen te troosten,
licht in ons hart
om een licht te zijn.
We zetten de kaarsjes in de standaard en gaan zitten.
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SCHEPPING
In het begin schiep God het licht, schiep Hij dagen en nachten
om tijd te maken.
In het begin schiep God ruimte en lucht
grond waarop wij staan, waarop planten en bomen groeien
De zon en de maan, licht en warmte
Het onderscheid tussen dagen en jaren.
In het begin schiep God de dieren
Zij mogen leven en leven geven.
En tenslotte de mens, als man en vrouw
naar Zijn beeld.
En Hij zegende de mens tot vruchtbaarheid
en zorg voor de schepping.
Zingen: Lied 513: God heeft het eerste woord.

2. God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reed bij name
Zijn roep wordt nog gehoord.

4. God staat aan het begin
En Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
Oorsprong en doel en zin.

3. God heeft het laatste woord.
Wat hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.
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WATER
Lezing: Exodus 13:8b en 14:9-30a:
Zingen: lied 356: O God die uit het water

2. O God die door het water,
de Rode Zee,
uw volk de vrije doortocht gaf,
uw volk trok mee:
Refr.
Het water als symbool van de doortocht door de chaos. Naar het
beloofde land. Vanuit de beklemming niet jezelf te mogen zijn naar
de ontspanning van zelfontplooiing.
Weggaan uit onderdrukking en slavernij. Zo durven wij door het
water te gaan.
Door het symbool van de doop als teken van nieuw leven:
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Lezing: Romeinen 6: 3-6
Water wordt in het doopvont gedaan:
Laat het water vloeien door de woestijn van harteloosheid
Laat het water de herinnering zijn aan onze doop
Laat het water ons nieuw leven geven!
Zingen: lied 356: 6 en 7.

7. O God die in het water
van onze doop
wie Jezus willen volgen
doet opstaan tot de hoop:
Refr.

Stilte
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BELIJDEN
Dat Hij er is, die genoemd wordt met zoveel namen;
Schepper, God, HEER, Licht, Wijsheid, Kracht
Van al wat leeft en leven wil,
- dat geloof ik
Dat Hij het is, God onze hemelse vader,
Die scheiding brengt tussen duister en licht,
En uit het donker van onrecht
Aan het licht zal brengen de kwetsbaren, weerlozen,
de vervolgden en gedode mensenelk met een naam en gezicht,
- dat geloof ik
Dat er één blijft die Zijn Naam bevrijdend heeft uitgespeld in ons
bestaan
Jezus, die Messias genoemd wordt, en die Jood blijft,
verbonden met en gevormd door de traditie van Israël,
- Gods liefde in levende lijve - dat geloof ik
Zijn leven is de weg waarop menselijkheid wordt gevonden.
Op die weg kunnen wij groeien in mededogen,
Als ons hart wordt gevoed door liefde,
Ons leven wordt gedragen door hartstocht voor gerechtigheid.
- dat geloof ik
Dat het Zijn Geest is die ons bezielt en bij de les houdt,
die lange adem geeft om nooit de onrust te verspelen,
de koppige hoop, om gaande te blijven op de wegen waardoor aan
alle mensen en heel de schepping die waardigheid wordt gegeven,
waar God naar verlangt,
- dat geloof ik
Dat deze Ene gelooft in mij,
Wacht, mij bezielt, troost en uitdaagt, totdat ik
Keer op keer weer antwoord geef en Zijn NAAM
- ik zal er zijn voor jou Zichtbaar help maken in een wereld
Die uitziet naar verlossing.
- dat geloof ik
(Egbert Rietveld)
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Zingen: Laudate omnes gentes
Laudate
Laudate
Laudate
Laudate

omnes gentes
Dominum
omnes gentes
Dominum.

(Zingt lof toe, alle volken. Zingt lof toe aan de Heer)

Wij zijn maar mensen. Groot in onze dromen,
die wij verraden, klein in ons verdriet.
Sinds eeuwen op genade of ongenade
overgeleverd aan een ver verschiet
dat ons ontgaat en over ons gebiedt
zoals een zon waarop wij zijn gericht,
die alles zwart maakt in het tegenlicht
Eerst moet de schaduw van het kruis nog lengen
tot aan het einde van de aarde toe
voordat het grote oordeel komt, de nacht
van de verschrikkingen, en dan de dag.

Kom Heer Jezus, kom, zo bidden wij,
verlos u zelf en ons van het verleden
wis onze schaduw uit, verzamel ons
uit land en zee en uit de wrede wind,
vergeef ons in het eindelijk gericht
dat wij maar mensen zijn, verzadig ons,
o grote zon, met uw ontzaglijk licht.
(J.W. Schulte Nordholt)

EVANGELIE
We pakken onze kaarsjes en blijven staan.
Lezing: Lucas 24
33

Zingen: Ga maar gerust

2. Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan
Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt.
Ik ben de groet, waarmee je ook kunt opstaan.
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel.
Ik ben het lied dat fluistert in de bomen.
Ik ben de dag die schemert in je droom.
3. Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan.
Ik ben de liefde die een mens je schenkt.
Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan.
Ik ben de verte die verlangend wenkt.
En kom je thuis, de laatste mist verdwenen,
ben ik de hand, die al je tranen wist.
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Wees
Wees
Wees
Wees
Wees
Wees
Wees
Wees
Wees
Wees

een andere stem in de wereld
een stem die luisteren kan
een stem van aandacht
een tegenstem in de wereld
een stem voor wie de wijs kwijt zijn
een stem voor wie de weg niet vinden
een nieuwe stem in de wereld
een stem van vertrouwen
een stem die samenbrengt
de stem die zeggen kan:

Allen: de Heer is waarlijk opgestaan.
AMEN
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Pasen -- Voorjaar
Het frisse groen op jonge twijgen
een tere tak met bloesemknop
de natuur spreekt en zal niet zwijgen
de lente volgt de winter op
Pasen schenkt ons weer nieuw leven
het oude is voorbij gegaan
een licht wordt ons gegeven
om in het donker op te staan
Pasen opent dichte deuren
een voorportaal is ons bereid
een leven vol van lentekleuren
een vleugje van de eeuwigheid
Elly Mans-Los

