IN MIJN NAAM
Matteüs 18:20

Naast de betrokkenheid op digitaal uitgezonden kerkdiensten, is er ook behoefte om zelf vorm te geven
aan geestelijke ontmoeting, viering en gebed. Om daaraan structuur en vorm te geven, bieden de
Theologische Universiteit Kampen en het Steunpunt Liturgie samen deze handreiking, onder de titel In
Mijn Naam… (Matteüs 18: 20).
Ieder week wordt er een nieuwe aflevering geplaatst. De eerste aflevering bevat een aantal algemene
suggesties en aandachtspunten.
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Waarheen?
Viering voor Palmzondag

de kaars wordt aangestoken
K

De kaars brandt als teken van Gods aanwezigheid.
Laten we stil zijn en ons hart openen voor hem die het licht van de wereld is.

Stilte

Opening
openingsvers
V

Open, Heer, mijn lippen

A

dan zingt mijn mond uw eer.

V

Geef mij, God, uw redding,

A

en kom mij nu te hulp.

A

Aan God de Vader alle glorie
door de Zoon en in de Geest.
Zo was het, is het, zal het zijn,
een wereld die geen einde heeft.
Amen

V

Juich, Sion,
Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde!
Je koning is in aantocht,
bekleed met gerechtigheid en zege.
Nederig komt hij aanrijden op een ezel,
op een hengstveulen, het jong van een ezelin.1

Lied:

Psalm 118, couplet 1 en 7
alternatief: ‘Alles wat over ons geschreven is’ (LB 556) | ‘Welkom, welkom,
koning Jezus’ (LB 554; GK06 40)

Gebed
Heer God,
We zijn onderweg,
en we zijn de eersten niet.
Al eeuwenlang zijn uw mensen onderweg.
Naar het beloofde land, zoals lang geleden het volk Israël,
naar het koningschap van Jezus Christus, zoals de mensen bij de intocht in Jeruzalem,
naar uw nieuwe wereld, zoals uw kerk wereldwijd en alle eeuwen door,
zoals wij.
Soms staan we er nauwelijks bij stil,
soms wórden we er bij stil gezet,
door wereldgebeurtenissen,
live events,
en nu – door een minimaal virus dat de hele wereld in zijn greep houdt.
We vragen ons af: waarheen brengt het leven ons?
Wij bidden u,
open ons hart voor uw woorden.
Geef ons de kracht u te volgen,
nu onzekerheid ons leven is.
Amen

1

Zacharia 9: 9

Rond de Bijbel
Lezingen
Eerste lezing: Exodus 11: 1-10
Bij de lezing:
Uittocht
Hij zal je nu wel laten gaan. Onmiddellijk, over de grens!
Mijn zoon, mijn zoon, wat dat het waard?
Toch hijst hij zich te paard
haal terug! Het water aan zijn lippen.
Tussen de lezingen:
Lock-down
Je mag niet weg. Maar je weet beter:
Geen werk, geen eten, leven.
Je dagloon uitgegeven.
Met duizenden, opeengepakt
op 1,5 meter.
Tweede lezing: Matteüs 21: 1-11

Zie voor de afbeeldingen ook de bijlage
Bij de Viering

Bij de lezing:
Intocht
Gejuich, applaus, de koning in de stad
juist midden in de noodtoestand
doen wij op hem een essentieel beroep:
Hosanna, Zoon van David, kom!
Overweging
Waarheen?
Waar gaan we naar toe?
Hoe lang blijft het coronavirus, hoeveel mensen worden er nog ziek? Hoe erg? Treft het
mij?
En de economie, wat voor recessie staat ons te wachten? Hoe lang? En wat wordt het
als het weer over is?
Wat verandert er in je eigen leven? Wanneer wordt het weer normaal? En wat is dan
normaal?
Het wordt niet meer zoals vroeger. Maar hoe wordt het dan wel?
Over een paar dagen, 9 april 2020, viert het Joodse volk het Pesachfeest. De uittocht uit
Egypte wordt herdacht. Hoe het volk uit een donkere wereld van slavernij en
gewelddadige onderdrukking werd bevrijd. Ik kijk even met je in de felle ogen van
Mozes. Hij is net voor de laatste keer bij de farao geweest. Egypte is één grote ravage

geworden, en nu is het al voor de derde dag pikdonker. Maar niets kan de farao zo ver
brengen dat hij Israël vrijlaat. Woedend kondigt Mozes de laatste slag aan: in ieder gezin
zal de oudste sterven. Alleen in de huizen waar op datzelfde moment de paaslammeren
geslacht worden, blijft iedereen in leven.
Aan die enorme woede van Mozes merk je hoe God om zijn mensen geeft. Hij maakt
zich sterk om ze vrij te maken. Het moment is nu aangebroken om in vrijheid op weg te
gaan.
Maar: waarheen? ‘Wat overkomt ons allemaal als we hier wegtrekken de woestijn in?’
De mensen hadden niet zo’n bijbel als wij waarin ze Exodus konden openslaan, en het
verloop van de woestijnreis konden opzoeken. Maar áls ze het gekund hadden waren ze
er niet blij van geworden. Waar gaan we naar toe? Hoe lang duurt het? Hoe houden we
het vol? Hoe kunnen we de stress aan? Herkenbare vragen.
Een begin van een antwoord kreeg de Israëliet als hij of zij terugdacht aan de uittocht.
Aan die felle woede van Mozes, aan God die zich sterk maakte voor zijn volk, aan het
lam en het bloed.
En ze dáchten er aan terug, ieder voorjaar opnieuw. Op het Pesachfeest voelde je Gods
vurige liefde voor zijn mensen, zijn nabijheid en kracht op de ruige weg van het leven.
Een paar dagen voor het Pesachfeest trok Jezus als een koning Jeruzalem binnen. Dat
moet wel een Koning zijn die alles te maken heeft met Pesach. Met vurige liefde van
God, met vrijheid.
Alleen: waar ging het naar toe? Als al die juichende mensen eens door hadden kunnen
bladeren in de bijbel… Wat een onrecht zouden ze dan hebben gezien. Wat een
vernedering en pijn. Wat een vurige liefde van God, wat een Paaslam!
Waarheen gaat het voor ons? Als het gaat over je gezondheid? Als het gaat om de
economische gevolgen… je hebt geen idee wanneer het leven weer normaal wordt, en
hoe een normaal leven er dan uitziet. Maar: we gaan op weg met de God van Mozes die
dichtbij is op de ruige weg van het leven. Op weg met Jezus: God die zelf de pijn van het
leven gedragen heeft. Deze Stille Week, stap voor stap met Hem op weg. En we
ontdekken waar die weg ons brengt.

Gebed en geven2
Voorbede (incl. collectedoel)

Afsluiting
Lied:

2

‘Zomaar te gaan met een stok in je hand’ (LB 806)

Het geven zelf vindt om praktische redenen na de viering plaats. Neem hier wél in de voorbede het collectedoel
mee. Zie ook de toelichting.

Alternatief: ‘Wij blijven geloven’ HH 367/ELB 279 | Psalm 118 uit Psalmen
voor nu 118, m.n. de passage ‘Geen mens kan helpen zoals God ons helpt’
| ‘- en vele duizenden, ontheemd’ LB 997
Zegenbede
V

Moge de vrede van de Heer op ons rusten
en met ons meegaan.,
in deze Stille Week, in tijden van corona, en alle dagen van ons leven

A

Amen

V

Loof de Heer, de tijden door!

A

Overal klinkt onze dank.

V

Gejuich, applaus, de koning in de stad
juist midden in de noodtoestand
doen wij op hem een essentieel beroep:
Hosanna, Zoon van David, kom!

De kaars worden uitgeblazen

