Op weg naar Pasen 2019

een
nieuw
begin

Avondgebeden in de Stille Week
Gereformeerde Kerk ‘De Hoeksteen’ te Numansdorp
maandag 15, dinsdag 16 en woensdag 17 april Aanvang

19.30 u.
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Een nieuw begin …

We leven toe naar Pasen,
het feest van een nieuw begin.
Jezus’ liefde leert ons
dat we steeds weer
een nieuwe start kunnen maken
en Zijn liefde mogen delen met anderen.
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Aanvangslied bij elke dienst

Zingen: Zingend geloven 8: lied 3: 1 en 2

Zo strekken wij ons uit naar wat nog komt,
tasten de nachten af naar licht en leven,
naar sporen van een mens, met ons verweven,
een nieuwe schepping die ons overkomt.
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Maandag 15 april 2019
Stilte
Woord vooraf

Zingen: Zingend geloven 8:lied 3: 1 en 2 ( zie pagina 3)
Gebed
Aansteken van de Paaskaars
Schriftlezing: Lucas 15:11-32
11
Vervolgens zei hij: ‘Iemand had twee zonen. 12De jongste van hen
zei tegen zijn vader: “Vader, geef mij het deel van uw bezit waarop ik
recht heb.” De vader verdeelde zijn vermogen onder hen. 13Na
enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar
een ver land, waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen
verkwistte. 14Toen hij alles had uitgegeven, werd dat land getroffen
door een zware hongersnood, en begon hij gebrek te lijden. 15Hij
vroeg om werk bij een van de inwoners van dat land, die hem op het
veld zijn varkens liet hoeden. 16Hij had graag zijn maag willen vullen
met de peulen die de varkens te eten kregen, maar niemand gaf ze
hem. 17Toen kwam hij tot zichzelf en dacht: De dagloners van mijn
vader hebben eten in overvloed, en ik kom hier om van de honger.
18
Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: “Vader, ik heb
gezondigd tegen de hemel en tegen u, 19ik ben het niet meer waard
uw zoon genoemd te worden; behandel mij als een van uw
dagloners.” 20Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader.
Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en
rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. 21“Vader,”
zei zijn zoon tegen hem, “ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen
u, ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden.” 22Maar
de vader zei tegen zijn knechten: “Haal vlug het mooiste gewaad en
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trek het hem aan, doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem
sandalen. 23Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en
feestvieren, 24want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven
gekomen, hij was verloren en is teruggevonden.” En ze begonnen
feest te vieren.
25
De oudste zoon was op het veld. Toen hij naar huis ging en al
dichtbij was, hoorde hij muziek en gedans. 26Hij riep een van de
knechten bij zich en vroeg wat dat te betekenen had.
27
De knecht zei tegen hem: “Uw broer is thuisgekomen, en uw vader
heeft het gemeste kalf geslacht omdat hij hem gezond en wel heeft
teruggekregen.” 28Hij werd woedend en wilde niet naar binnen gaan,
maar zijn vader kwam naar buiten en trachtte hem te bedaren.
29
Hij zei tegen zijn vader: “Al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik
u ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg, en u hebt mij zelfs
nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren.
30
Maar nu die zoon van u is thuisgekomen die uw vermogen heeft
verkwanseld aan de hoeren, hebt u voor hem het gemeste kalf
geslacht.” 31Zijn vader zei tegen hem: “Mijn jongen, jij bent altijd bij
me, en alles wat van mij is, is van jou. 32Maar we konden toch niet
anders dan feestvieren en blij zijn, want je broer was dood en is
weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden.”’
Meditatieve Stilte
Woord van Verstilling
Stilte
Gebed
Gedicht
Zingen: NLB 766: 1 en 3 ( zie bladzij 11)

In stilte verlaten wij de kerk.
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Dinsdag 16 april 2019

Stilte

Woord vooraf

Zingen: Zingend geloven 8:lied 3: 1 en 2 ( zie pagina 3)

Gebed

Aansteken van de Paaskaars

Schriftlezing: Lucas 20: 9-19
9
Hij vertelde de menigte de volgende gelijkenis: ‘Een man legde een
wijngaard aan en verpachtte die aan wijnbouwers, waarna hij voor
geruime tijd op reis ging. 10Na verloop van tijd stuurde hij een knecht
naar de wijnbouwers, die het deel van de oogst dat de eigenaar
toekwam in ontvangst moest nemen. Maar de wijnbouwers
ranselden hem af en stuurden hem met lege handen weg. 11Daarna
stuurde hij een andere knecht. Ook die werd afgeranseld, en nadat
ze hem hadden vernederd stuurden ze ook hem met lege handen
weg. 12De eigenaar stuurde toen een derde knecht, maar ook die
werd afgetuigd en de wijngaard uitgegooid. 13Toen zei de eigenaar
van de wijngaard: “Wat moet ik doen? Ik zal mijn geliefde zoon naar
hen toe sturen, voor hem zullen ze toch wel ontzag hebben.” 14Toen
de wijnbouwers hem zagen, overlegden ze met elkaar en zeiden:
“Dat is de erfgenaam! Laten we hem doden, dan is de erfenis voor
ons.” 15En ze gooiden hem de wijngaard uit en doodden hem. Wat
zal de eigenaar van de wijngaard nu met hen doen? 16Hij komt zelf,
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doodt de wijnbouwers en geeft de wijngaard aan anderen.’ Toen de
mensen dit hoorden, zeiden ze: ‘Dat nooit!’ 17Maar hij keek hen aan
en vroeg: ‘Wat betekent dan wat er geschreven staat: “De steen die
de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden”? 18Iedereen die
over die steen struikelt zal gebroken worden, en iedereen op wie die
steen valt zal worden verpletterd.’ 19De schriftgeleerden en
hogepriesters, die wisten dat Jezus deze gelijkenis met het oog op
hen verteld had, wilden hem op dat moment laten grijpen, maar ze
waren bang voor de reactie van het volk.

Meditatieve Stilte

Woord van Verstilling

Stilte

Gebed

Gedicht

Zingen: NLB 766: 1 en 3 ( zie bladzij 11)

In stilte verlaten wij de kerk.
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Woensdag 17 april 2019

Stilte

Woord vooraf

Zingen: Zingend geloven 8:lied 3: 1 en 2 ( zie pagina 3 )

Gebed

Aansteken van de Paaskaars

Schriftlezing: Lucas 22: 1-23, 56
1
Het feest van het Ongedesemde brood, dat Pesach genoemd
wordt, was bijna aangebroken. 2De hogepriesters en de
schriftgeleerden zochten naar een mogelijkheid om hem uit de weg
te ruimen, maar dan heimelijk, bang als ze waren voor de reactie
van het volk. 3Toen nam Satan bezit van Judas, bijgenaamd Iskariot,
een van de twaalf. 4Hij ging naar de hogepriesters en
tempelwachters en besprak met hen hoe hij Jezus aan hen zou
kunnen uitleveren. 5Ze waren opgetogen en spraken af dat ze hem
voor zijn diensten zouden betalen. 6Judas nam hun aanbod aan en
zocht een gunstige gelegenheid om Jezus aan hen uit te leveren,
zonder dat het volk het zou merken.
7
De dag van het Ongedesemde brood waarop het pesachlam
geslacht moest worden, brak aan. 8Jezus stuurde Petrus en
Johannes op pad met de woorden: ‘Ga voor ons het pesachmaal
bereiden, zodat we het kunnen eten.’ 9Ze vroegen hem: ‘Waar wilt u
dat we het bereiden?’ 10Hij antwoordde: ‘Let op, wanneer jullie de
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stad in gegaan zijn, zal jullie een man tegemoet komen die een kruik
water draagt. Volg hem naar het huis waar hij binnengaat, 11en zeg
tegen de heer van dat huis: “De meester vraagt u: ‘Waar is het
gastenvertrek waar ik met mijn leerlingen het pesachmaal kan
eten?’” 12Hij zal jullie een grote bovenzaal wijzen die al is ingericht;
maak het daar klaar.’ 13Ze gingen op weg, en alles gebeurde zoals
hij gezegd had, en ze bereidden het pesachmaal.
14
Toen het zover was, ging hij samen met de apostelen aanliggen
voor de maaltijd. 15Hij zei tegen hen: ‘Ik heb er hevig naar verlangd
dit pesachmaal met jullie te eten voor de tijd van mijn lijden
aanbreekt. 16Want ik zeg jullie: ik zal geen pesachmaal meer eten
voordat het zijn vervulling heeft gevonden in het koninkrijk van God.’
17
Hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en zei: ‘Neem deze
beker en geef hem aan elkaar door.
18
Want ik zeg jullie: vanaf nu zal ik niet meer drinken van de vrucht
van de wijnstok tot het koninkrijk van God gekomen is.’ 19En hij nam
een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit
en zei: ‘Dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit,
telkens opnieuw, om mij te gedenken.’ 20Zo nam hij na de maaltijd
ook de beker, en zei: ‘Deze beker, die voor jullie wordt uitgegoten, is
het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt.
21
Maar weet wel dat degene die mij zal uitleveren samen met mij aan
deze tafel aanligt. 22Want de Mensenzoon moet heengaan zoals het
voor hem bepaald is, maar wee de mens die hem zal uitleveren.’
23
Ze vroegen zich onder elkaar af wie van hen zoiets zou kunnen
doen.

Meditatieve Stilte

Woord van Verstilling

Stilte
10

Gebed

Gedicht

Zingen: NLB 766: 1 en 3 ( zie pagina hiernaast )

In stilte verlaten wij de kerk.
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Zingen: uitgangslied bij elke dienst NLB 766: 1 en 3

De Koning die zijn troon heeft in den hoge,
houdt bij de mensen hof
en alle tranen zal Hij van hun ogen - afwissen tot zijn lof.
Er zal geen rouw, er zal geen dood meer wezen,
nergens verdriet meer zijn,
de eerste dingen werden uitgewezen - voorbij ging alle pijn.
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OP WEG NAAR PASEN

2019
Palmzondag 14 april
Voorganger: ds. A. v.d. Maas, Wemeldinge
Organist: Jaap van Gils

9.30 uur
Palmzondag

Maandag 15 april
Lezen en gebed: Arina van Vliet
Organist: Gert Seldenthuis

19.30 uur
Avondgebed

Dinsdag 16 april
Lezen en gebed: Jack vd Bosch
Organist: Paul Rotscheid

19.30 uur
Avondgebed

Woensdag 17 april
Lezen en gebed: Welma van der Ree
Organist: Gert Seldenthuis

19.30 uur
Avondgebed

Witte Donderdag 29 maart
Voorganger: ds. Elzo Bijl
Organist: Gert Seldenthuis

19.30 uur
Viering Maaltijd van de Heer

Goede Vrijdag 14 april
Voorganger: ds. Elzo Bijl
Organist: Jaap van Gils

19.30 uur
Lijdensverhaal

Stille Zaterdag 15 april
Voorganger: ds. Elzo Bijl
Organist: Jaap Dekker

22.00 uur
Paaswake

Paaszondag 16 april
Voorganger: ds. Elzo Bijl
Organist: Gert Seldenthuis
m.m.v. Blazersensemble o.l.v. Nico van Vliet

9.30 uur
Paasfeest
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