Oecumenische

Naar de wijze van TAIZÉ
11 april 2021
‘Gewond leven’

Hartelijk welkom in deze viering. Met elkaar willen we ons openstellen voor de Heilige Geest
door te luisteren naar de Heilige Schrift, door te bidden, door te zingen.
Voor de viering komen we altijd bij elkaar in de ruimte onder de kerkzaal. Hier kunnen we
elkaar ontmoeten en studeren we enkele liederen in.
De voorbeden zijn vrij. Tijdens de viering worden er gebedsbriefjes uitgereikt voor wie
voorbede wil vragen en deze liever niet zelf uitspreekt. U kunt de voorbede dan op een briefje
schrijven. Uw gebed wordt dan door één van de ambtsdragers uitgesproken.
Na afloop van de viering blijven een of meer ambtsdragers in de kerkzaal achter. Er is
gelegenheid voor een persoonlijk gesprek, gebed en handoplegging. Na de dienst bent u ook
nog welkom in de ruimte onder de kerkzaal.
Voor wie meer wil weten over deze vieringen, is een folder beschikbaar. Informatie vindt u
ook op de website van de Paaskerk, www.paaskerk-amstelveen.nl
De voorbereidingsgroep
Vincent Dorenbos (piano); Linde Dorenbos (viool); Mimi Emmelot; Evelien Groot (hobo & tin
whistles); Gert Groot; Margot Puhl; Esther Velten; Henk Velten; Marion Velten (klarinet);
Corinne Verheule

Voorganger: David van der Meulen

Volgende vieringen: 2021: 9 mei en 13 juni
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Viering met stilte en muziek naar de wijze van Taizé

Lezing Jesaja 53: 1-4
Wie kan geloven wat wij hebben gehoord?
Aan wie is de macht van de HEER geopenbaard?
Als een loot schoot hij op onder Gods ogen,
als een wortel die uitloopt in dorre grond.
Onopvallend was zijn uiterlijk,
hij miste iedere schoonheid,
zijn aanblik kon ons niet bekoren.
Hij werd veracht, door mensen gemeden,
hij was een man die het lijden kende
en met ziekte vertrouwd was,
een man die zijn gelaat voor ons verborg,
veracht, door ons verguisd en geminacht.
Maar hij was het die onze ziekten droeg,
die ons lijden op zich nam.
Wij echter zagen hem als een verstoteling,
door God geslagen en vernederd.
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Lezing: Joh. 20: 19-20 en 24-28
Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; ze
hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in
hun midden staan en zei: ‘Ik wens jullie vrede!’ Na deze woorden toonde hij hun
zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen.
Eén van de twaalf, Tomas (dat betekent ‘tweeling’), was er niet bij toen Jezus
kwam. Toen de andere leerlingen hem vertelden: ‘Wij hebben de Heer gezien!’ zei
hij: ‘Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers
kan voelen, en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven.’ Een week
later waren de leerlingen weer bij elkaar en Tomas was er nu ook bij. Terwijl de
deuren gesloten waren, kwam Jezus in hun midden staan. ‘Ik wens jullie vrede!’ zei
hij, en daarna richtte hij zich tot Tomas: ‘Leg je vingers hier en kijk naar mijn
handen, en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof.’ Tomas
antwoordde: ‘Mijn Heer, mijn God!’
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Vertaling:
Vrede laat ik jullie na; mijn vrede geef Ik jullie.
Laat jullie hart niet ongerust zijn (Joh, 14, 27)

Inleiding op de stilte

Stilte

Instrumentaal intermezzo

-5-

Voorbeden – met acclamatie:

Aansluitend gezongen Onze Vader:
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Slottekst:
De gewonde genezer
Niemand ontkomt aan gewond zijn. We zijn allemaal gewonde mensen, lichamelijk,
emotioneel, mentaal of spiritueel.
De belangrijkste vraag is niet: “Hoe kunnen we onze wonden verbergen?” zodat we
niet in verlegenheid gebracht worden,
maar: “Hoe kunnen we ons gewond-zijn in dienst stellen van anderen?”
Als onze verwondingen niet langer een bron van schaamte zijn maar een bron van
genezing worden, zijn we gewonde genezers geworden.
(Henri Nouwen)

Zegenbede: wij wensen elkaar (op afstand) Gods zegen toe.

Vertaling:
Door uw kruis en lijden, verlos ons, Heer.
Door uw heilige opstanding, verlos ons, Heer.
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