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Het begint al wat saai te worden, steeds weer te moeten melden dat er activiteiten, waaronder de
kerkdiensten, niet doorgaan. Maar om met Rutte en de Jonge te spreken: ‘Er is licht aan het einde van
de tunnel’. We hopen dat er met Pasen weer wat verruimende maatregelen zullen komen, zodat we
Pasen weer met elkaar in de kerk kunnen vieren.
Wij hopen en geloven dat, ondanks de moeilijkheden die we meemaken, het licht van Pasen doorbreekt in de duisternis en een nieuw begin mogelijk maakt.…

VAN DE PASTOR
Op zondag 28 maart is het Palmpasen. In veel kerken maken de kinderen dan een Palmpasenstok en
vervolgens wandelen ze in optocht door de kerk terwijl ze zwaaien met hun versierde stokken en ondertussen een lied zingen. Een heel feest voor de kinderen. Tijdens het versieren van de stokken
wordt aan de kinderen uitgelegd wat de symboliek is van de versieringen aan de stok. Het Bijbelverhaal dat hierbij gelezen wordt is de intocht in Jeruzalem. U kunt dat lezen in onder andere Marcus
11:1-11.
De Palmpasenstok vertelt eigenlijk het verhaal van de laatste week van het leven van Jezus. De stok is
een kruis dat ons eraan herinnert dat Jezus aan het kruis gestorven is.
Op de stok zit een broodhaantje. Het brood herinnert aan het laatste avondmaal van Jezus, waar hij
het brood brak en deelde met zijn discipelen. De haan herinnert aan de voorspelling die Jezus aan Petrus doet tijdens dat laatste avondmaal, dat voordat de haan de volgende ochtend driemaal zal kraaien, Petrus Jezus zal verloochenen. Hoewel Jezus wordt verraden door Judas, wordt hij door Petrus verloochend. Nadat Jezus de volgende ochtend is gearresteerd en Petrus erop wordt aangesproken dat hij
bij Jezus hoort, zegt hij –waarschijnlijk omdat hij bang is om ook gevangen genomen te worden– dat
hij hem niet kent. Vlak daarna kraait de haan driemaal. Bij het verhaal over de dood van Jezus hoort
ook het verhaal van Judas, die Jezus verraad voor ‘dertig zilverlingen’. Daarom hangt er een slinger
van dertig rozijnen of andere gedroogde vruchtjes aan de stok die verwijzen naar de dertig zilverlingen
die Judas ontvangt om Jezus te verraden. Jezus had twaalf volgelingen die het dichtst bij hem stonden, dat waren de twaalf apostelen. Met deze twaalf apostelen deelde hij ook zijn laatste avondmaal.
Daarom hangt aan de stok een slinger van twaalf noten, een verwijzing naar de twaalf apostelen.
Vaak hangen er ook eieren aan, vanwege het komende paasfeest. De eieren staan voor een nieuw begin. Het verhaal van Pasen is een verhaal van nieuw begin. Nadat Jezus is gekruisigd, zo vertelt de
Bijbel, staat Jezus op uit de dood. Soms hangt er ook nog een sinaasappel of citroen aan, deze zure
vrucht verwijst naar het gedeelte uit de Bijbel vlak voordat Jezus aan het kruis sterft. Als Jezus aan
het kruis wordt bespot, is er –vlak voordat hij zijn laatste adem uitblaast–
iemand die medelijden met hem heeft en die een spons gedrenkt in een
soort zure wijn/azijn met gal (een pijnstillend middel uit die tijd) aan zijn
mond brengt, zodat hij daarvan wat kan drinken. De buxustakjes, die altijd groen blijven, staan symbool voor de palmbladeren, waarmee Jezus
op Palmzondag op weg naar de stad Jeruzalem werd bejubeld.
Soms maakt men een krans van buxustakken in de Palmpasenstok, als
teken van het eeuwige leven, want een cirkel is immers oneindig.
Prachtig hoe zo’n zelfgemaakt voorwerp het verhaal van Jezus’ laatste
week verbeeldt.
Ali Stork

UIT DE GEMEENTE
Uit de gemeente ontvingen wij onderstaande link met een prachtig lied van ds. A.F. Troost. Speciaal
geschreven voor deze coronatijd. U kunt de link intikken op de internetbrowser van uw computer. U
kunt het lied dan beluisteren. De tekst vindt u hieronder.
https://www.youtube.com/watch?v=988X0L-PjfI
God, hoe graag… (tekst: ds. A.F. Troost, mel. lied 42
God, hoe graag zou ik weer komen

God, hoe graag zou ik weer zingen

Juist nu ik niet zingen mag!

Waar uw kerk één lofzang is

Waar, waar zijn nu al die dingen

nu nog ver,om van te dromen,

die ik liefhad, zo graag zag:

harten boordevol gemis

bidden, danken in uw huis,

Ooit was alles zo gewoon:

aan uw tafel, rond het kruis,

fluitspel, paaskaars, orgeltoon,

zwijgen, spreken, lachen, huilen

stemmen, stilte, al die mensen

bij U rusten, bij U schuilen…

kan men zich iets mooiers wensen?

God, hoe graag… Laat ons weer komen
dit of anders volgend jaar,
laat ons bloeien als de bomen
onze dromen, maak ze waar!
Laat ons weer vol vreugde zien,
wie weet binnenkort misschien,
wat wij nu zo vurig hopen:
wagenwijd uw deuren open!
MEDEDELINGEN

Tot en met 28 maart a.s. zijn er nog geen kerkdiensten in de kerk van Ried.
Stap voor Stap-wandeling
In het nieuwe seizoen hopen we weer onze wandelingen te houden. De najaarswandeling staat gepland op zondag 10 oktober. We hopen dan te gast te zijn bij de Protestantse Gemeente te St. Jacobiparochie. Meer hierover leest u tegen die tijd in het kerkblad.
Lijkt het u wat om eens mee te wandelen, dan kunt u zich opgeven bij Ali Stork, kerkelijk werker
Protestantse Gemeente Ried-Skingen, alistork67@gmail.com of 0518462009/0622620317.

Open Kerk in Ried op Stille Zaterdag 3 april 2021
Op Stille Zaterdag, 3 april a.s. houden we weer een Open Kerk in de kerk van Ried. U kunt dan in
de kerk komen om even stil te zijn en/of een kaarsje aan te steken voor iemand persoonlijk of voor
groeperingen en moeilijke situaties, dichtbij of veraf.
U bent van harte welkom tussen 14.00 uur en 17.00 uur
We vragen u om de hygiënevoorschriften na te volgen. Deze hangen in de hal van de kerk. Bent u
verkouden, blijf dan thuis.
Wilt u/willen jullie dit ook zoveel mogelijk bekend maken op de facebookpagina’s van de dorpen en
via instagram.
Blijft u aan de diaconie denken?
We hebben giften overgemaakt aan de Voedselbank, Kerk in Actie en project Jemen.
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