Stille week en Pasen

Witte donderdag - Gedenken

1 april 2021
Voorgangers Jolly vd Velden en Inge Boesveld
Welkom
Lezing: Johannes 13: 1- 15 (NBV)
Gebed
Eeuwige,
Op deze avond gedenken wij dat Jezus
tot het uiterste is gegaan.
Hij dronk uit de beker
en zei daarmee ‘ja’; dit is mijn weg
en ik ben bereid die te gaan.
Hij was daarmee in verbinding met alle mensen
en met jou God, eeuwige bron van leven.
Hij werd een bondgenoot,
een reisgenoot en een richtingwijzer voor zovelen.
Geef ons dat wij in zijn bezieling kunnen leven,
in verbinding met elkaar.
Amen
Lezing: Mattheus 25: 31 - 40 (Bijbel in Gewone Taal -iets gewijzigd)
Jezus zei:“Als de Mensenzoon komt, zal het zo gaan: Hij komt met alle engelen uit de hemel. En hij zal
als koning op zijn troon gaan zitten.Dan worden alle mensen van de wereld bij hem gebracht.Hij zal
de mensen verdelen in twee groepen. Net zoals een herder zijn kudde verdeelt in schapen en
bokken. De Mensenzoon zet de ene groep mensen aan zijn rechterkant en de andere groep mensen
aan zijn linkerkant.
Dan zal de Mensenzoon tegen de mensen aan zijn rechterkant zeggen: “Kom, de nieuwe wereld is
voor jullie. Want mijn Vader heeft het echte geluk voor jullie bestemd. Dat was al de bedoeling vanaf
de schepping.
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Want toen ik honger had, gaven jullie mij te eten. Toen ik dorst had, gaven jullie mij te drinken. Toen
ik een vreemdeling was, namen jullie mij in huis.Toen ik naakt was, gaven jullie mij kleren. Toen ik
ziek was, zochten jullie mij op.Toen ik gevangen was, kwamen jullie naar mij toe”.
Dan zullen die goede mensen zeggen: Maar Heer, wanneer is dat gebeurd? Wanneer had u honger
en gaven we u te eten? Wanneer had u dorst en gaven we u te drinken? Wanneer was u een
vreemdeling en namen wij u in huis? Wanneer was u naakt en gaven we u kleren? Wanneer was u
ziek of gevangen, en kwamen wij naar u toe?”
Dan zal de Mensenzoon tegen hen zeggen: “Luister goed naar mijn woorden: Elke keer dat jullie iets
goeds deden voor hen1 die hier naast mij staan, deed je iets goeds voor mij”
Mijn grote voorbeeld

-

Bewerkte tekst van Sytze de Vries (uit Waarom de zon gratis is. Gedachten
en gedichten rond Pasen).

Hoe ‘voorbeeldig’ is Jezus? Of hoe navolgbaar? Vaak willen mensen hem ‘nog wel’ als hun groot
voorbeeld zien, in de rij van anderen als bijvoorbeeld Ghandi en Schweitzer. Maar waarin precies is
hij dan het grote voorbeeld?
Mensen verwijzen graag naar de Bergrede, of naar het grote gebod van de naastenliefde. Want dat
is toch het speciale van Jezus? Maar de opdracht’ heb je naaste lief als jezelf’ komt in het Nieuwe
Testament slechts als citaat voor. Een citaat uit het Oude Testament! Want daarin wordt het alles
overwinnende wapen van de liefde de mens al meegegeven als sleutel tot leven.
In de liefde kan dus de nieuwe en unieke voorbeeldigheid van Jezus niet liggen. Met zijn liefde en
ontferming doet hij, wat hij begreep als de kern van zijn bijbel, het Oude Testament. Waarin is hij dán
voorbeeldig? De navolging van Jezus is niet gelegen in het grootste en meeslepende, niet in een
programma of in hooggestemde idealen. Het is nergens een zegetocht. Jezus’ voorbeeldfunctie ligt in
zijn zwijgen, in het niet langer laten escaleren van geweld, in het doorbreken van de dodelijke spiraal
van zelfhandhaving en de run op de eerste en beste plaatsen ten koste van anderen. Hij is
voorbeeldig in het aanvaarden van alle gevolgen van zijn alternatief. Kome wat komt.
Gedicht : Jezus van Nazareth – Jaap Zijlstra.
Eindelijk iemand die zegt:
“Ik ben gekomen om te dienen’
en niet: het gaat erom
carrière te maken.
Eindelijk iemand die zegt:
“Heb je naaste lief als jezelf”
en niet: het komt er maar op aan
dat je iedereen het zijne geeft.
Eindelijk iemand die zegt
“Ik ben de goede herder”,
Ik zet mijn leven in
voor de schapen”
en niet: ben ik de hoeder
van mijn broeder?
Eindelijk iemand die zegt:
“Je zonden zijn je vergeven” en niet:
wie eenmaal steelt,
is altijd een dief.
1 # iets aangepast. tekst in BiGT: één van de gelovigen
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Eindelijk iemand die zegt:
“Ik maak alle dingen nieuw”
en niet: de geschiedenis
herhaalt zich.
Eindelijk iemand die zegt:
“Wie in mij gelooft,
heeft eeuwig leven,
die leeft echt”
en zegt niet: dood is dood,
wat maakt het uit”.
Voorbeden
Voorbeden doen is bidden voor
mensen die we niet willen vergeten
mensen met een naam en een gezicht
wie dan ook
waar dan ook
hoe dan ook
die hopen op een medemens
op medeleven
omdat ze het alleen niet redden
niemand.
Dank zij Jezus
dankzij wie we weten wat leven is:
het niet laten bij woorden alleen
maar ze geleefd heeft
ten volle
ten einde toe
zijn leven gegeven heeft
met navolgbare liefde
‘doe dit, ook jij -ja wij- tot mijn gedachtenis’.
Zo blijven geloof, hoop en liefde
bovenal
in ons
en door ons
omdat we niet zonder kunnen
niemand.
Dank zij de liefde
liefde die te doen is
opdat wij leven
en zij
die leven in ons hart.
[stilte]
Zo moge het zijn.
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Woorden bij breken en delen
Die gezegd heeft:
Als wijn wil ik uitgegoten worden
zoet, geurig en kruidig,
mijn woorden als een zoete stroom,
mijn daden krachtig.
Als brood wil ik uitgedeeld worden,
voedzaam en stevig,
betrouwbaar in wat ik zeg,
eerlijk in wat ik doe.
Zo doen wij dan wat Hij heeft voorgedaan,
eten, drinken, delen brood en wijn,
teken van geloof dat niets bij God niet kan,
dat ook door ons en met ons en in ons
een nieuwe wereld komen zal
waar liefde en leven is, genoeg voor allen.
Zo breken we dan en delen we, hier en thuis, van wat ons gegeven is.
Liefdeswens
Laten we dan nu een liefdeswens uitspreken
en hierbij een liefdesgebaar met onze handen maken: LIEFDE VOOR JOU!
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