Orde van dienst
voor
Goede Vrijdag 30 maart 2018

Voorganger: Menny de Wolf-Boorsma
Organist : Jan van Ginkel

In deze dienst gedenken wij het lijden en sterven van de Heer en lezen daarvan
uit Lucas 22/23.
De zes kaarsen staan voor de laatste dagen van het leven van Jezus.
-Het is stil in de kerkBemoediging
V. Onze hulp is in de naam van de Heer
A. Die hemel en aarde gemaakt heeft
V. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat wat Zijn hand begon.
A. Amen
Woorden van inkeer: De drempel
Lezing : we lezen een kruiswoord van Jezus in psalm 22 : 1 – 9
Zingen: psalm 22 : 1,2,3
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Nochtans, op U, o God die heilig zijt
en troont op lofgezangen, U gewijd
door Israël dat gij hebt uitgeleid,
steunt ons vertrouwen,
immers, de vaad'ren bleven op U bouwen,
dat Gij hen naamt in heilige bescherming:
Gij hebt, als zij U riepen om ontferming,
hen niet beschaamd.
Maar ik, mijn God, lig machteloos terneer.
Ik word vertrapt, ik heb geen leven meer.
Meesmuilend gaan zij tegen mij tekeer,
al die mij smaden.
Zij raden mij, terwijl zij mij verraden:
Zoek het bij God, geef Hem uw leed te dragen,
Hij zal u redden naar zijn welbehagen',
zo klinkt hun spot.
Gebed
LEZING VAN HET LIJDENSVERHAAL
Lucas: 22 : 39 – 53
De eerste kaars wordt gedoofd
Zingen: lied 570 : 1,2,3,4 (de organist speelt het voor)

Zij zouden met Hem waken,
maar wakker bleef er géén,
zij kwamen naar Getsemane,
maar lieten Hem alleen.

Hun ogen gingen open,
hun ogen vielen toe,
zij wilden zijn waar Jezus was,
maar waren veel te moe.
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En Jezus ging iets verder,
iets verder in de nacht.
Daar sprak Hij met zijn Vader en
ontving Hij nieuwe kracht.
Lezing : Lucas 22 : 54 – 63
De tweede kaars wordt gedoofd
Zingen: lied 575 : 2,4,5

Alle leed hebt Gij geleden,
Gij gedragen met geduld.
Als een worm zijt Gij vertreden
zonder schuld, om onze schuld,
opdat wij door U verheven
als verlosten zouden leven.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.
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Koning tot een spot getekend
met een riet en doornenkroon,
bij de moordenaars gerekend
overstelpt met smaad en hoon,
opdat naar uw welbehagen
wij de kroon der ere dragen.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

Lezing : Lucas 22 : 66 – 23 : 12
De derde kaars wordt gedoofd
Zingen: lied 558 : 1,2,6

Heer, om uw zachtmoedigheid,
vorst die op een ezel rijdt
en om Sions onwil schreit,
Kyrie eleison.

Om het zwijgen, het geduld,
waarmee Gij de wet vervult,
als men vruchtloos zoekt naar schuld,
Kyrie eleison.

Lezing : Lucas 23 : 13 – 25
De vierde kaars wordt gedoofd
Zingen: lied 558 : 7, 8 ,9
Om het woord van goddelijk recht
dat Gij tot uw rechters zegt,
– zelf hebt Ge uw geding beslecht, –
Kyrie eleison.

Om de doornen van uw kroon,
om de gees’ling en de hoon,
roepen wij, o Mensenzoon,
Kyrie eleison.

Om uw kruis, Heer, bidden wij,
om de speerstoot in uw zij,
ga aan onze schuld voorbij,
Kyrie eleison.
Gedicht : “Waarom?” van Nel Benschop
Uit: Een open hand naar de hemel.
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Lezing : Lucas 23 : 26 – 45
De vijfde kaars wordt gedoofd
Zingen: lied 576a : 6 en 7

Wees Gij om mij bewogen
en troost mijn angstig hart.
Voer mij uw beeld voor ogen,
gekruisigde, uw smart.
Dan zal ik vol vertrouwen,
gelovig en bewust,
uw aangezicht aanschouwen.
Wie zo sterft, sterft gerust.
Lezing : Lucas 23 : 46 -48
De zesde kaars wordt gedoofd
Lezing : Lucas 23 : 49 – 56
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Zingen: lied 590 : 1,2

De wereld gaf
Hem slechts een graf,
zijn wonen was Hem zwerven;
al zijn onschuld werd Hem straf
en zijn leven sterven.
De paaskaars wordt gedoofd
- Stilte Muziek: ‘Nun ist der Herr zur Ruh gebracht. Mein Jesu, gute Nacht….
Uit de Mattheus Passion van J. S. Bach (1685-1750)
Gebeden
Voorbede - stil gebed - Onze Vader
Zingen: lied : 590 : 3, 4 en 5
Hoe slaapt Gij nu,
die men zo ruw
aan ’t kruishout heeft gehangen.
Starre rotsen houden U,
rots des heils, gevangen.
Hoe wonderlijk,
uitzonderlijk
een sabbat is gekomen:
eens voor al heeft Hij het juk
van ons afgenomen.
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’t Is goed, o Heer,
Gij hoeft de eer
van God niet meer te staven.
Leggen wij ons bij U neer,
in uw dood begraven.

- Stilte -

Het licht gaat uit. De Paaskaars wordt de kerk uitgedragen.
We verlaten de kerk in stilte.
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