Orde van dienst voor Goede Vrijdag 15 april 2022
Voorganger:
Pianist:
Ouderling:

Ds. G. Kajim
Dhr. H. Vliegenthart
Mw. A. Wubs

Stilte
Na het binnen komen van de kerkenraad bereiden we ons in stilte voor op de dienst.
Luisteren: Gethsemané (Jesus Christ Superstar)
Zingen: OLB 180: 1, 4 en 6
1 Gethsémane, die nacht moest eenmaal komen.
De Heiland heeft bewust die weg genomen.
Hij laat zijn doel niet los, wijkt niet terzijde,
aanvaardt het lijden.
4 Laat Vader, deze beker Mij voorbijgaan;
waar zijn de englen die Mij kunnen bijstaan?
Maar, zo Ik niet dit lijden mag ontvlieden,
uw wil geschiede.
6 In angst en tranen werd zijn strijd gestreden.
Toen kon Hij toebereid naar voren treden.
De duisternis kon, wat zij mocht verzinnen,
Hem niet verwinnen.
Bemoediging en groet
Zingen: NLB 558: 1
1 Jezus, om uw lijden groot,
om uw leven en uw dood
die volbrengen 't recht van God,
Kyrie eleison.
Lezen: Lucas 22: 47 - 65
Zingen: NLB 558: 5 en 8
5 Here, om uw bloedig zweet,
als Ge alleen de wijnpers treedt,
om de kelk vol bitter leed,
Kyrie eleison.
8 Om de doornen van uw kroon,
om de geesling en de hoon,
roepen wij, o Mensenzoon,
Kyrie eleison.

Lezen: Lucas 22: 66 – 23: 7
Kruisweg: beeld 1
Lezen: Lucas 23: 8 - 9
Zingen: NLB 558: 6
6 Om het zwijgen, het geduld,
waarmee Gij de wet vervult,
als men vruchtloos zoekt naar schuld,
Kyrie eleison.
Lezen: Lucas 23: 10 - 16
Kruisweg: beeld 2
Lezen: Lucas 23: 18 - 24
Kruisweg: beeld 3
Lezen: Lucas 23: 25
Kruisweg: beeld 4
Lezen: Lucas 23: 26
Luisteren: Simon carry my cross (Adrian Snell)
Kruisweg: beeld 5
Lezen: Lucas 23: 27—38
Luisteren: Song for John (Adrian Snell)
Kruisweg: beeld 6
Lezen: Lucas 23: 39—45
Luisteren: Golgotha
Lezen: Lucas 23: 46
Doven van de paaskaars
Stillte
Zingen: NLB 558: 10
10 Heer, om uw vijf wonden rood,
om uw onverdiende dood,
smeken wij in onze nood,
Kyrie eleison.
Lezen: Lucas 23: 47 - 49

Kruisweg: beeld 7
Lezen: Lucas 23: 50 - 56
Zingen: 1, 2, 3 en 4 (Van Harte: 104)
1 Wie gebroken is door lasten,
zwakheid aan den lijve kent,
wie in duisternis moet tasten,
van het licht is afgewend,
die hoort woorden, onomwonden,
van een God, die ons herkent.
2 Wie zichzelf niet meer kan dragen,
naar beneden is gericht,
wie verdwaalt in duizend vragen
en moet leven zonder licht,
die wordt bij de hand genomen
en door God zelf opgericht.
3 Wie geen naam heeft onder mensen,
onbenoemd het leven slijt,
wie steeds klein blijft, ondanks wensen,
in de schaduw van de tijd,
die weet zich hier aangesproken
door de Stem der eeuwigheid.
4 Jezus, mens van God gekomen,
om met mensen mens te zijn,
U hebt lasten aangenomen,
bent gebogen onder pijn.
Zo hebt U het Licht ontstoken,
om de mens een God te zijn.
Enkele woorden ter overdenking
Luisteren: Ogen die mij zoeken (Trijntje Oosterhuis)
Spreken en zingen NLB 585
Tekst gesproken. Allen zingen:
Erbarm u, erbarm u, erbarm u
Luisteren: Peace be with you (Adrian Snell)
Bloemlegging aan de voet van het kruis
Stilte

