Stille week 2018
THEMA
: Door vernedering en bespotting heen: Koning en
Zoon van God

GEZAMENLIJKE VIERINGEN in Moluks Evangelische
Kerk Bethanië te Lunteren,
en in de Gereformeerde Kerk op Witte Donderdag,
aanvang: 19.30 uur.

Voorgangers:
Maandag : Daniël Sonneveld
Dinsdag: Saar Leaktompessyds
Woensdag: Martin van de Vendel
Donderdag: ds. A. Nikijuluw, ds. J. Hansum,
ds. W.J.W. Scheltens
Organisten:
Maandag t/m woensdag: Sipke de Boer
Donderdag: Johan Hulshof
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Maandag 26 maart
* voor de dienst zijn we stil
* begroeting
* zingen: Psalm 116: 2, 2
Toen de benauwdheid dreigend op mij viel
en angsten voor het doodsrijk mij bekropen,
heb ik de naam des Heren aangeroepen
en weende; Heer mijn God, bewaar mijn ziel!
Maut tangkapla'^ aku dalam djaringnja;
kutjarilah'^akan hadrat Hu, Allahku,
sebab naraka mengedjutila'^aku,
doaku naik: Ja Hu, luputkanlah!
* gebed
* lezing in het Maleis: Matteüs 27: 27-31
27 De soldaten van de prefect namen Jezus mee naar
het pretorium en verzamelden de hele cohort om hem
heen. 28 Ze kleedden hem uit en deden hem een
scharlakenrode mantel om, 29 ze vlochten een kroon
van doorntakken en zetten die op zijn hoofd. Ze gaven
hem een rietstok in zijn rechterhand en vielen voor hem
op de knieën. Spottend zeiden ze: „Gegroet, koning van
de Joden,‟ 30 en ze spuwden op hem, pakten hem de
rietstok weer af en sloegen hem tegen het hoofd. 31
Nadat ze hem zo hadden bespot, trokken ze hem de
mantel uit, deden hem zijn kleren weer aan en leidden
hem weg om hem te kruisigen.
* meditatie
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* orgelspel
* zingen: Lied 558: 1, 8
Jezus, om uw lijden groot,
om uw leven en uw dood
die volbrengen 't recht van God,
Kyrie eleison.
Om de doornen van uw kroon,
om de gees'ling en de hoon,
roepen wij, o Mensenzoon,
Kyrie eleison.
* Onze Vader
* zingen: Gezang 184: 1
Met de boom des levens
wegend op zijn rug
droeg de Here Jezus
Gode goede vrucht.
Kyrie eleison,
wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen
uit de dood vandaan.
* uitleidend orgelspel
Dinsdag 27 maart
* voor de dienst zijn we stil
* begroeting
* zingen: Psalm 116: 5,5
O 'k heb geloofd, ik wist het wel dat Gij
nog met mij waart in 't diepst van mijn benauwen,
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toen 'k in mijn angst geen mens meer kon vertrouwen
en leugen werd wat men mij troostend zei.
Klak ku berdjalan dihadapan Hu
antara orang hidup, jang berslamat;
asaku itu, tengah tangis amat,
sedang tindisan banjak, Tuhanku!
* gebed
* lezing in het Maleis: Matteüs 27: 32-36
32 Bij het verlaten van het pretorium troffen ze een man
uit Cyrene die Simon heette, en hem dwongen ze het
kruis te dragen. 33 Zo kwamen ze bij de plek die
Golgota genoemd werd, wat „schedelplaats‟ betekent. 34
Ze gaven Jezus met gal vermengde wijn, maar toen hij
die geproefd had, weigerde hij ervan te drinken. 35
Nadat ze hem gekruisigd hadden, verdeelden ze zijn
kleren onder elkaar door erom te dobbelen, 36 en ze
bleven daar zitten om hem te bewaken.
* meditatie
* orgelspel
* zingen: Lied 558: 5
Here, om uw bloedig zweet,
als Ge alleen de wijnpers treedt,
om de kelk vol bitter leed,
Kyrie eleison.
* Onze Vader
* zingen: Gezang 184: 2
Laten wij dan bidden
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in dit aardse dal,
dat de lieve vrede
ons bewaren zal,
Kyrie eleison,
weest met ons begaan,
doe ons weer verrijzen
uit de dood vandaan.
* uitleidend orgelspel
Woensdag 28 maart
* voor de dienst zijn we stil
* begroeting
* zingen: Psalm 116: 7, 7
De dood van een die Hem is toegewijd
staat God te duur. O Heer, mijns levens hoeder,
uw dienstknecht ben ik, dienstmaagd was mijn moeder.
Uw eigen ben ik, Gij hebt mij bevrijd!
Maut kekasihnja indah pada Hu:
Chalasnja itu jang kenan padanja.
Hambamu aku, hamba selamanja,
sebab kaubukalah pengikatku.
* gebed
* lezing in het Maleis: Matteüs 27: 37-40
37 Boven zijn hoofd bevestigden ze de aanklacht, die
luidde: „Dit is Jezus, de koning van de Joden‟. 38
Daarna werden er naast hem twee misdadigers
gekruisigd, de een rechts van hem, de ander links. 39
De voorbijgangers keken hoofdschuddend toe en dreven
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de spot met hem: 40 „Jij was toch de man die de tempel
kon afbreken en in drie dagen weer opbouwen? Als je
de Zoon van God bent, red jezelf dan maar en kom van
dat kruis af!‟
* meditatie
* orgelspel
* zingen: Lied 558: 7
Om het woord van goddelijk recht
dat Gij tot uw rechters zegt,
- zelf hebt Ge uw geding beslecht, Kyrie eleison.
* Onze Vader
* zingen: Gezang 184: 3
Want de aarde vraagt ons
om het zaad des doods,
maar de hemel draagt ons
op de adem Gods.
Kyrie eleison,
wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen
uit de dood vandaan.
* uitleidend orgelspel
Witte Donderdag 29 maart
* voor de dienst zijn we stil
* begroeting door ds. Scheltens
* zingen: Psalm 116: 6, 8, 8
Hoe zal ik naar geloften, toen gedaan,
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nu danken voor de redding van mijn leven?
Ik heb de kelk van 's Heren heil geheven
en noem voor heel het volk zijn grote naam.
Voor 't oog van al de zijnen zal ik Hem
offers van dank naar mijn beloften brengen,
in 's Heren voorhof mijn gejubel mengen
met uw lofprijzingen, Jeruzalem.
Klak dihadapan kaummu dengan gah
ku hendak bri sjukur padamu Tuhan!
didalam makdismu, jang pertengahan
pudjian umatmu. Halelujah!
* gebed
* lezing in het Maleis: Matteüs 27: 41-44
41 Ook de hogepriesters, de schriftgeleerden en de
oudsten maakten zulke spottende opmerkingen: 42
„Anderen heeft hij gered, maar zichzelf redden kan hij
niet. Hij is toch koning van Israël, laat hij dan nu van het
kruis afkomen, dan zullen we in hem geloven. 43 Hij
heeft zijn vertrouwen in God gesteld, laat die hem nu
dan redden, als hij hem tenminste goedgezind is. Hij
heeft immers gezegd: “Ik ben de Zoon van God.”‟ 44
Precies zo beschimpten hem de misdadigers die samen
met hem gekruisigd waren.
* meditatie door ds. Scheltens
* orgelspel
* zingen: Lied 558: 4,10
Om het brood, Heer, dat Gij breekt,
om de beker die Gij reikt,
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om de woorden die Gij spreekt, Kyrie eleison.
Heer, om uw vijf wonden rood,
om uw onverdiende dood,
smeken wij in onze nood.Kyrie eleison.
* toebereiding door ds. Hansum
* Onze Vader door allen
* instellingswoorden (tweetalig) door ds. Nikijuluw
* viering Heilig Avondmaal in een kring
* zingen: Gezang 184: 6
Met de boom des levens
doodzwaar op zijn rug
droeg de Here Jezus
Gode goede vrucht.
Kyrie eleison,
wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen
uit de dood vandaan.
* zegen door ds. Nikijuluw.
* uitleidend orgelspel; deurcollecte:
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