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Goede Vrijdag, 30 maart 2018
Nadat de liturgische tafel gisteren leeggeruimd is, verwijlen we vandaag in die
leegte, zonder liturgische kleur, zonder antependium. Zo wordt de chaos en
leegte gesymboliseerd, waarin de dood van Jezus Messias ons achterlaat. Maar
de paaskaars blijft branden, als teken dat de duisternis het Licht niet heeft
overmeesterd. We gedenken vandaag het lijden en sterven van Christus, in het
geloof dat God Hem heeft opgewekt uit de dood. Zijn dood is leven gevend.

Voorganger:
Gedenk, o God van genade, al uw daden van ontferming
en strek uw zegenende handen uit over ons,
en over al die mensen voor wie uw eigen Zoon
de pijnen heeft doorstaan; verwerping, vernedering,
verlatenheid, tot in de diepste diepten.
Taizékoor: Wij gedenken dankbaar 1 en 4 (naar psalm 63)
Refrein.
Wij gedenken dankbaar uw tedere liefde.
Uw doorboorde hart werd bron van levend water.
Wij bezingen blij uw heerlijke daden.
Gij geeft ons het leven, Gij geeft ons de Geest.
1 God, Gij zijt mijn God, doel van al mijn streven.
Al wat ik ben hunkert, Heer, naar U.

Laat uw liefde steeds al mijn wegen leiden.
Mijn ziel verlangt, verlangt naar U.
Refrein.
4 Steeds als ik U zoek, weet ik U nabij.
Altijd opnieuw zijt gij mij tot steun.
Zie als dorre grond, wacht ik Heer op U.
Mijn ziel verlangt, verlangt naar U.
DE LEZINGEN
‐ Lezen: Exodus 12:21‐28
‐ Lied: de Heer zal ons bevrijden (Willem Barnard; Melodie: O Haupt voll Blut und
Wunden)

De Heer zal ons bevrijden, / Hij neemt ons leven aan
voor nu en alle tijden, / dat wij in vrede gaan.
Hij zegt: Ik zal verhoren / wie roept en mij verwacht,
zijn naam gaat niet verloren / in ’t holle van de nacht.
Door vasten en versterving, / door water en woestijn,
geleidt ons die ontferming, / zij voert ons aan het eind
de gouden straten binnen / en door de paarlen poort.
Zo laat ons Gode dienen / en vragen naar zijn woord.
DE PASSIE VAN JEZUS VOLGENS DE EVANGELIST JOHANNES
‐ Lezen: Johannes 18:1‐11 De gevangenneming
‐ Taizékoor lied 587:1,2
‐ Lezen: Johannes 18:12‐24 Jezus voor Annas
‐ Allen lied 587:3 en 4
‐ Gedicht: Petrus, J.A. Rispens
‐ Lezen: Johannes 18:28‐40 Jezus voor Pilatus

‐ Lied 575:1
‐ Lezen: Johannes 19:1‐16a Het tweede verhoor
‐ Taizékoor: Crucem tuam (Uw kruis)
‐ Lezen: Johannes 19: 16b‐30 De kruisiging
DE PAASKAARS WORDT GEDOOFD, gevolgd door stilte
‐ In wisselzang lied: Als ik in gedachten sta , J.v.d.Waals
(Taizékoor verzen 1‐3 , allen het vervolg)
(Taizékoor)

1 Als ik in gedachten sta
bij het kruis van Golgotha,
als ik hoor wat Jezus sprak,
voor zijn oog aan ’t kruishout brak.
2 Hoe nog stervende zijn mond
troost voor vriend en moeder vond,
weet ik: ‘Hij vergeet ons niet,
schoon Hij stervend ons verliet.’
3 Hoor ik dan, hoe Jezus bad
voor wie Hem gekruisigd had,
‘k weet dan: ‘Bij de Heiland is
ook voor mij vergiffenis.’

(allen)

4 Zie ik, hoe genaad’ ontving,
die met Hem aan ’t kruishout hing,
‘k bid, mij voelend hem gelijk,
‘Heer, gedenk mij in uw rijk!’’
5 Op zijn kreet: ‘Het is volbracht’,
antwoordt mijn aanbidding zacht:
‘Jezus, ook voor mij verwierft
Gij verlossing, toen Gij stierft.’

6 Hoor ik, hoe het laatst van al
Hij zijn geest aan God beval,
weet ik ook mijn geest en lot
in de handen van mijn God.
‐ Lezen: Johannes 19:38‐42 De begrafenis
‐ Lied 590:1, 2 en 5
KYRIË EN BEKLAG GODS
Taizékoor:

Mijn volk, wat heb ik u misdaan of waarmee heb ik u bedroefd? Ik
heb de aarde voor de dag geroepen en aan uw handen toevertrouwd,
maar mijn tuin wordt een wildernis, mijn levenswerk een
dodenakker.
Waarom laten jullie dit toe?
Antwoord, allen

Ik heb u onder mijn regenboog gesteld, een teken van vrede en
toekomst, maar de aarde is verdeeld in ‘mijn en dijn’, in ‘meer en
minder’, en oorlogen blijven woeden. Waarom laten jullie dit toe?
Antwoord, allen
Ik heb mij laten kennen als uw bevrijder, de bondgenoot van alle
onderdrukten, maar zoveel ogen en oren blijven gesloten voor allen
die zwerven en zoeken naar rust.
Waarom laten jullie dit toe?
Antwoord, allen
Ik heb mijn woord aan u gegeven en u mijn hartsgeheimen
toevertrouwd,
maar de afgoden van het gewin vinden overal gehoor en mensen
kiezen wegen ten dode.
Waarom laten jullie dit toe?
Antwoord, allen
Ik heb mijn eigen Zoon tot u gezonden, mijn sprekend evenbeeld,
mijn uitgestrekte hand,
maar Hij is afgewezen, uitgestoten, vernederd tot de laagste dood.
Ik heb hem bij u teruggebracht, de levende, de bron van alle leven,
maar Hij gaat dood aan alle kruisen waaraan mijn mensen worden
vastgespijkerd.
Waarom laten jullie dit toe?
Antwoord, allen
Mijn volk, wat heb ik u misdaan of waarmee heb ik u bedroefd?
Ik heb u geëerd als de kroon van de schepping,
Ik heb u gezocht als mijn kostbaarste sieraad,
Ik heb u bewaard in mijn hand, in mijn hart,
Ik heb u mijn trots, mijn Zoon, geofferd.
Wat had ik nog meer moeten doen dat ik niet heb gedaan?
Antwoord, allen

Goede God,
We hebben de weg tot U gevonden
door het belijden van onze zonden.
Heer, in de onrust van deze tijden
wil ons in alles begeleiden.
Laat ons na zoveel schuldig falen
een nieuwe dag mogen binnen halen.
Maak, zover ons oog kan gaan
met Uw woord voor ons vrij baan.
Geef ons rust en veel geduld
tot U vergeeft van alle schuld.
Dat wij ons in stilte voorbereiden
op Uw roep in nieuwe tijden.
Tot U stil legt storm en vloed
en met Uw wil wonderen doet.
Broeder, Heer, tot de nacht voorbij is,
bid voor ons!
naar Dietrich Bonhoeffer

‐ Lied 852: Taizékoor vers 1, allen de verzen 2,3,4
We verlaten de kerk in stilte

Agenda:
Stille zaterdag 31 maart
10.00 uur ochtendgebed, o.l.v. liturgiecommissie
22.00 uur Paaswake, ds. A. Groeneveld
Paasmorgen 1 april
10.00 uur Paasdienst, ds. H.J. Elzenga

