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INLEIDING 
 
Vandaag is het de zesde zondag van de Veertigdagentijd. We 
volgen Jezus in de staties op zijn weg naar Jeruzalem. We staan 
aan het begin van de Stille Week. We weten het wel: als je deze tijd 
in het kerkelijk jaar mee beleeft, is er geen ontkomen aan: het wordt 
donkerder en donkerder, het gaat af op het kruis. 
Jezus ontmoet onbegrip, verzet, mensen die elkaar versterken in het 
kwaad, geschipper van machthebbers, opportunisme, en dat hele 
complex van onmacht en boosheid ontlaadt zich in al zijn scherpte 
op hem, en het kost hem zijn leven.  
Dat is het mensenleven, zo kan het gaan, zo gaat het, zo vindt de 
man in wie God zijn vreugde vond een onverhoedse dood. En is er 
daarna nog een goed leven mogelijk? Is dan niet alles uit en 
verloren? 
 
Vanavond hangt die donkerte ook in de schriftlezing. Het gaat over 
de worsteling van Jakob aan de oever van de Jabbok, in het duister 
van de nacht. Een man met zichzelf verlegen, een man ten einde 
raad. Hij moet verder, maar hij gaat het verliezen. En dan is er toch 
een zegen.   
 
BEGROETING EN DREMPELGEBED 
 
V: Onze hulp is in de Naam van de Heer 
A: die hemel en aarde gemaakt heeft 
 
V: U die trouw bent en blijft en ons omringt met uw liefde, 
A: wijs ons de weg van trouw en liefde, dat wij die gaan. 
 
V: Bevrijd ons van alles wat daartegen indruist 
     en geef ons goede moed 
A: om de weg te gaan die U ons wijst, door de twijfel heen. 
 
V: Vergeef ons dwalen, houdt ons dichtbij U. 
A: En houdt ons de hand boven het hoofd, 
    om ons te beschermen, om ons te zegenen, 
    met uw licht en met uw vrede. Amen. 
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ZINGEN: Lied 993 : 1, 2, 3, 6, 7 
 
Samen op de aarde, 
dat beloofde land, 
God zal ons bewaren, 
want Hij houdt in stand 
 
wat Hij heeft geschapen 
met zijn hand, zijn woord. 
Hij zal niet verlaten 
wat Hem toebehoort. 
 
’t Westen en het oosten, 
voor- en nageslacht, 
om zijn naam te troosten 
zijn zij aangebracht; 
 
want Hij zal verzoenen 
wat vijandig is, 
nieuwe namen noemen, 
voor een oud gemis. 
 
Kerk en wereld samen, 
vasteland en zee, 
worden ja en amen, 
Ja uit ja en nee. 
 
GEBED 
 
ZINGEN: Psalm 139 : 1, 2, 4 
 
Heer, die mij ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mij zelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
’t ligt alles open voor uw ogen. 
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Gij zijt zo diep vertrouwd met mij: 
wie weet mijn wegen zoals Gij? 
Gij kent mijn leven woord voor woord, 
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. 
Ja overal, op al mijn wegen 
en altijd weer komt Gij mij tegen. 
 
Waar vlucht ik voor uw aangezicht? 
Al steeg ik op in ’t hemels licht, 
al daalde ik tot de doden af, 
Gij zult er zijn, zelfs in het graf. 
Gij blijft mij, God, in alle dingen, 
altijd en overal omringen.  
 
LEZEN: GENESIS 32 : 23 - 33   
 
Het was nog nacht toen Jakob opstond en de Jabbok overstak op 
een doorwaadbare plaats, samen met zijn beide vrouwen, zijn twee 
bijvrouwen en zijn elf kinderen. Nadat hij hen over de rivier had 
geholpen, bracht hij ook al zijn bezittingen naar de overkant. Maar 
zelf bleef hij achter, helemaal alleen, en er worstelde iemand met 
hem totdat de dag aanbrak. Toen de ander zag dat hij het niet van 
hem kon winnen, raakte hij Jakobs heup aan, en daardoor raakte 
Jakobs heup tijdens die worsteling ontwricht. Toen zei de ander: 
“Laat mij gaan, het wordt al dag.” Maar Jakob zei: “Ik laat u niet 
gaan tenzij u mij zegent.” De ander vroeg:  “Hoe luidt je naam?” 
“Jakob,” antwoordde hij. Daarop zei hij: “Voortaan zal je naam niet 
Jakob zijn maar Israël, want je hebt met God en mensen gestreden 
en je hebt gewonnen.” Jakob vroeg ”Zeg me toch hoe u heet.” Maar 
hij kreeg ten antwoord: “Waarom vraag je naar mijn naam?” Toen 
zegende die ander hem daar.”  
 
SOLO: gezongen door Katy 
 
“Cuius animam gementen” uit het Stabat Mater van Pergolesi 
 
 
OVERWEGING 
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STILTE (zachte orgelmuziek) 
 
SOLO: gezongen door Katy  
 
“Ich will dir mein Herze schenken” Mattheüs Passion van J.S. Bach 
 
ZINGEN: Lied 601 : 1, 2, 3 
 
Licht dat ons aanstoot in de morgen, 
voortijdig licht waarin wij staan 
koud, één voor één, en ongeborgen, 
licht overdek mij, vuur mij aan. 
Dat ik niet uitval, dat wij allen 
zo zwaar en droevig als wij zijn 
niet uit elkaars genade vallen 
en doelloos en onvindbaar zijn. 
 
Licht, van mijn stad de stedehouder, 
aanhoudend licht dat overwint. 
Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 
of ergens al de wereld daagt 
waar mensen waardig leven mogen 
en elk zijn naam in vrede draagt. 
 
Alles zal zwichten en verwaaïen 
wat op het licht niet is geijkt. 
Taal zal alleen verwoesting zaaien 
en van ons doen geen daad beklijft. 
Veelstemmig licht, om aan te horen 
zolang ons hart nog slagen geeft. 
Liefste der mensen, eerstgeboren, 
licht, laatste woord van Hem die leeft. 
 
 
VOORBEDEN (afsluiten met het Onze Vader) 
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Onze Vader die in de hemel zijt,  
Uw Naam worde geheiligd,  
Uw Koninkrijk kome,  
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood,  
en vergeef ons onze schulden,  
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven,  
en leid ons niet in verzoeking,  
maar verlos ons van de boze. 
 
Want van U is het Koninkrijk en de kracht 
en de heerlijkheid in eeuwigheid.  
Amen. 
 

SOLO: gezongen door Katy 
 

”Er hat uns allen wohlgetan”, Mattheüs Passion van J.S. Bach 
 
 
VERTELLING: Een paradijs voor iedereen 
 
Ons leven zit vol verborgen verleiders. 
De welvaart lacht ons toe 
en neemt ons gemakkelijk in de houtgreep. 
Via reclame, maar ook door de mening van de massa 
worden we in een keurslijf gedrongen. 
Mode, muziek, meubels: 
we doen, bijna noodgedwongen, mee met de meute. 
We willen niet uit de toom vallen. 
 
Toch leeft er ook iets in ons, dat vraagt: 
wat is nu echt belangrijk? 
wat maakt ons leven waardevol en wat niet? 
 
Om een eerlijk antwoord hierop te vinden, 
moeten we midden in de woestijn van het leven gaan staan. 
Als we ons losmaken van onze drukdoenerij, 
van alles wat ons in zijn greep houdt, 
dan mogen we even onszelf zijn. 
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In de stilte mogen we luisteren naar de stem in ons, 
die ons de goede richting wijst. 
Die stem zegt ons, dat wat we hebben, 
niet van levensbelang is en gelukkig maakt. 
Belangrijk is wie we zijn 
en of we ons thuis voelen bij onszelf. 
En ook: of we mensen zijn, 
die leven voor liefde en vriendschap. 
Want dan zijn we trouw aan onszelf: 
als we zinvol leven. 
 
We zijn trouw aan God, 
als we onze levenswoestijn 
veranderen in een paradijs voor iedereen.   
 
 
SLOTGEBED 
 
-- Hierna gaan allen staan --- 
 
ZINGEN: Lied 543 
 
Gij zijt in glans verschenen, 
verschenen voor altijd. 
Hoe ook in dood verdwenen, 
ons straalt uw heerlijkheid. 
Hoe bitter ook de pijnen 
door ons U aangedaan, 
Gij blijft in glans verschijnen, 
ziet ons in glorie aan. 
 
Uw marteling, uw lijden, 
in aller wereldnood, 
uw kruisgang door de tijden 
uw dagelijkse dood, 
het straalt voor onze ogen, 
het glanst uit alle pijn, 
aan haat en hoon onttogen, 
blijft Gij onz’ glorie zijn. 
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Gij zijt in glans verschenen, 
verschenen voor altijd. 
Gij wilt uw kruis ons lenen, 
als licht van eeuwigheid. 
Geen ondergang kan dreigen, 
of heerlijk rijst uw beeld 
en doet ons mee ontstijgen 
in glans die alles heelt. 
 
ZEGEN 
 
ORGELMUZIEK 
 
 

De collecte aan het eind van deze dienst is bestemd voor 
 

“De Poorters van Naarden” 

 

Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de 

parochiezaal onder het genot van een kopje koffie. 

 

 

 

Voorgangers en organisatoren van deze oecumenische 
vesperdiensten, wensen u een goede, stille week en al vast 
gezegende paasdagen.  


