
Stil Moment vrijdag 26 maart 2021    

 

Stilte vooraf 

 

Inleiding 

 

De veertigdagentijd is een tijd van bezinning. We staan stil bij het leven van Jezus. Hij heeft 

ons laten zien wat barmhartigheid is: de hongerigen eten en de dorstigen drinken geven, de 

naakten kleden, de vreemdelingen onderdak bieden, de zieken verzorgen, de gevangenen 

bezoeken en de doden begraven. Zo inspireert Hij ons tot op de dag van vandaag. 

Als ultieme daad van barmhartigheid gaf Jezus zijn leven en stond op uit de dood. Daarmee 

liet Hij ons zien: Ik ben er voor jou.  

Wij mogen er ook zijn voor anderen en proberen barmhartig te zijn en goed te doen. Er zijn 

zeven werken van barmhartigheid die centraal staan in de veertigdagentijd. Vanavond het 

thema de doden begraven. 

Het goed begraven van de doden is in bijbels perspectief een belangrijke gebeurtenis en 

vandaar één van de zeven werken van Barmhartigheid. Ook na de dood draag je zorg voor 

iemand en bevestig je op die manier zijn bestaan. Vanaf de vroege kerk speelt in het licht 

van de opstanding nog iets anders mee. De doden begraven betekent ook dat je iemand als 

het graan in de akker legt, in afwachting van de grote dag. En zo dragen we ook vandaag 

nog altijd zorg voor onze doden. Ze zijn ons voorgegaan en samen met hen kijken we uit 

naar de dag van het nieuwe leven. 

 

 

De komende zondag is het zondag Palmarum, de laatste zondag voor Pasen. De kerk 

herdenkt de intocht van Jezus in Jeruzalem. Palmzondag is ook het begin van de Goede 

Week. Kenmerkend voor deze zondag is de dubbelzinnigheid: de feestelijke hulde aan de 

Messias en de eerste lezing van zijn lijdensweg en dood, de openlijk toegejuichte Messias 

en de Verworpene. Opstanding en dood. De koning van de gerechtigheid rijdt op een ezel 

Jeruzalem binnen. De dubbelzinnigheid ook van het “heden Hosanna, morgen kruisigt 

Hem”. 

 

Uitleg bij de bloemen 

 

Kaarsen aansteken 

 

 

 

 



Bemoediging 

Nu de avond valt, 

Laat uw licht ons leiden! 

In de lichtkring van uw liefde verzameld, 

Laat uw Licht ons leiden! 

Nu hier de avond valt 

Zingt ons de stilte uw naam ter eer 

Laat uw licht ons leiden! 

 

 

Drempelgebed 

Niet om te oordelen 

zijt Gij gekomen, God 

maar om te zoeken wat verloren is, 

om te bevrijden 

wie in schuld en angst gevangen zijn, 

om ons te redden 

als ons hart ons aanklaagt. 

Neem ons zoals wij zijn 

Gij zijt toch groter dan ons hart, 

groter dan alle schuld. 

Gij zijt de schepper 

van een nieuwe toekomst, 

een God van liefde tot in eeuwigheid. Amen. 

 

Avondlied:  Youtube  

LEV. Het nummer Eens van het album Tussen vrees en veiligheid. 

 

Psalmgebed 

Psalm 118: vers 24 tot en met 29 

Op deze dag heeft de Heer overwonnen, 



laten we blij zijn en juichen. 

Heer, help ons en red ons. 

Heer, maak ons gelukkig! 

Wij bidden om vrede en geluk voor alle mensen die naar de tempel komen 

omdat ze vertrouwen op de Heer. 

God is de Heer, 

Hij heeft ons laten overwinnen. 

Vier daarom allemaal feest, 

zwaai met takken en ga zijn tempel binnen. 

Hij is onze God, hem moeten we danken. 

Hij is onze God, hem moeten we prijzen. 

Dank de Heer, want hij is goed. 

Zijn liefde blijft altijd bestaan. 

 

Psalmlezing: Psalm 122: 1, 6-9 

Ik was heel blij toen mijn vrienden mij vroegen: 

“Ga je mee naar het huis van de Heer?” 

Bid om vrede en rust voor Jeruzalem 

voor mensen die houden van deze stad. 

Laat er vrede zijn in de stad, 

laat er rust zijn binnen de muren. 

Ik bid om vrede in de stad, 

want daar wonen mijn familie en vrienden. 

Ik bid om geluk voor Jeruzalem, 

want daar staat de tempel, 

het huis van de Heer, onze God. 

 

Zingen: psalm 122 vers 3 

Bidt heil toe aan dit Vredesoord: 

dat die u mint bevredigd zij, 

dat vrede in uw wallen zij,  

gezegend zij uw muur en poort! 



Jeruzalem, dat ik bemin, 

wij treden uwe poorten in 

om u met vrede te ontmoeten! 

Om al mijn broeders binnen u, 

om ’s Heren tempel wil ik u, 

o stad van God, met vrede groeten 

 

Schriftlezing: Lucas 23: 50-56 

Er was in Jerusalem een man die Josef heette. Hij kwam uit de Joodse stad Arimatea, en 

hij hoorde bij de Joodse leiders. Maar wat ze met Jezus gedaan hadden, vond hij niet goed. 

Josef was een goede en eerlijke man. En hij geloofde dat Gods nieuwe wereld snel zou 

komen. 

Josef ging naar Pilatus en vroeg of hij het lichaam van Jezus mee mocht nemen. Daarna 

haalde hij Jezus’ lichaam van het kruis af en wikkelde het in een doek. Hij legde het lichaam 

in een nieuw en een leeg graf dat uitgehakt was in een rots. Dat gebeurde allemaal op de 

dag voor de sabbat. De sabbat zou nu bijna beginnen.  

De vrouwen uit Galilea, die met Jezus meegekomen waren, volgden Josef. En ze zagen het 

graf waar Jezus neergelegd was. Toen gingen ze terug naar Jeruzalem om geurige olie met 

kruiden klaar te maken. Maar op sabbat deden ze niets, want zo staat het in de wet. 

 

Stilte 

 

Muziek 

 

Gebeden 

Nu wij de nacht in gaan, 

beseffen wij hoezeer wij uw licht nodig hebben 

maak ons open en ontvankelijk voor uw licht, 

zodat het in ons kan binnenstromen; 

Zingend bidden: Heer ontferm U (3 keer) 

 

verjaag alles wat ons leven donker maakt 

en breng aan het licht 

wat ons nog in de weg staat en verhindert 

ons leven door U te laten bepalen. 



Zingend bidden: Heer ontferm U (3 keer) 

 

Wij bidden U voor alle mensen 

die opzien tegen het donker van de nacht, 

voor hen die gebukt gaan onder zorgen 

die ze niet durven loslaten, 

voor hen die ernstig ziek zijn 

en zich niet durven toevertrouwen aan de slaap, 

omdat ze bang zijn voor de dood, 

voor hen die lijden aan slapeloosheid, 

voor hen die geen goede plek hebben om te slapen: 

de daklozen en de zwervers, 

veraf maar ook dichtbij. 

Zingend bidden: Heer ontferm U ( 3 keer) 

 

Goede God, 

bewaar ons allen deze nacht 

en laat het licht over ons opgaan. 

 

Stil persoonlijk gebed 

 

Onze Vader 

 

Zegenbede 

Nu wij uiteengaan 

bevelen wij elkaar in de hoede van de Eeuwige. 

Moge de Eeuwige ons zegenen en behoeden. 

AMEN 

 

Doven van de kaarsen 

 

 



Collecte 

De opbrengst van de collecte gaat deze stille momenten naar stichting Waypoint.  
 
Waypoint Twenterand wil het ontstaan, de instandhouding en het terugkeren van verslaving 
voorkomen. Waypoint heeft aandacht voor een persoonlijke verhaal en kijkt ook naar de 
omgeving. Samen wordt er gezocht naar passende oplossingen. Waypoint Twenterand 
acteert vanuit een christelijke identiteit. Juist die identiteit maakt dat zij er onvoorwaardelijk 
voor iedereen zijn. 
Waypoint zet sterk in op voorlichting en preventie, omdat voorkomen beter is dan genezen.  
 
 


