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We beginnen de dienst in stilte
VOORBEREIDING
Bemoediging
V:
Wie woont in de hoede van de allerhoogste God
A:
overnacht in de schaduw van de Machtige.
V:
Roep je Hem aan, Hij geeft je antwoord.
A:
In de nood zal Hij bij ons zijn. Amen.
Zingen: Lied 142: 1, 3, 4

3. Gij weet van de verborgen strik,
de hulpeloosheid en de schrik;
dat niemand, niemand naar mij vraagt,
en dat ik steeds word voortgejaagd.
4. Tot U roep ik dat Gij, o Heer,
mijn schuilplaats zijt, mijn tegenweer,
mijn deel, mijn erve in het land
der levenden, mijn onderpand.
Gebed

Zingen: Lied 562: 1, 3

3. Mijn Heer die om mijn zonden
in doem en duisternis
ontluisterd en geschonden
aan ’t kruis gehangen is,
al ben ik U onwaardig,
mijn toevlucht is uw naam,
mijn redder, mijn genade –
o Jesu, zie mij aan.
DIENST VAN HET WOORD
Lezen: Lucas 22: 39-54a

Gevangen genomen

Zingen: Mijn droefheid kent geen grenzen, mel. Lied 576b
Mijn droefheid kent geen grenzen
mijn hart bezwijkt in mij
U Vader kent mijn wensen
mijn lijden is nabij
mijn bloed bedekt de aarde
de dood wenkt in mijn strijd
gedenk mij Abba, Vader
nu ik zo bitter lijd.
Het uur der waarheid rekent
de schaduw van het zwaard
waarop de kus getekend
van hem die mij verraadt
het duister lijkt te winnen
Ik wil hun dienaar zijn
gedenk Heer al mijn vrienden
al zijn ze niet bij mij.
(tekst: Ina van der Welle-Boersma)
Lezen: Lucas 22: 66 – 23: 5 Voorgeleid
Zingen: Lied 587: 1, 3

3. Hemelse koning, door God uitgekozen,
waarom staat U terecht als rechteloze?
U hebt geen schuld, de waarheid is geschonden.
U draagt mijn zonden.
Lezen: Lucas 23: 13-25
Zingen: Psalm 22: 3, 4

Uitgeleverd

4. Gij die mijn ogen 't levenslicht ontsloot,
mij hebt geroepen uit de moederschoot,
mij aan mijn moeders borst een rustplaats bood,
voor kwaad beveiligd,
Gij hebt mij U ten eigendom geheiligd.
Gij, die alleen mijn God zijt en mijn Vader,
blijf mij niet ver, want nu het onheil nadert
helpt mij niet een.
Lezen: Lucas 23: 32-37, 44-46

Gekruisigd, gedood

De paaskaars wordt gedoofd
Stilte
Lezen: Lucas 23: 47
Zingen: lied 256, 3x zingen (Nederlands)

DIENST VAN DE GEBEDEN
-bezinning bij de zeven kruiswoorden. Elke bezinning wordt
afgesloten met een korte bede, waarna we zingen lied 301k,
Kyrie eleison.

.mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?
.Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen.
.ik verzeker je, nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn.
.Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.
.ik heb dorst.
…dit is uw zoon. …dit is je moeder.
.het is volbracht.
Stil gebed
Avondgebed, gezamenlijk hardop:
Heer, kom, en dek ons toe met de nacht.
Spreid uw genade over ons uit,
zoals U het beloofd hebt.
Heer, het wordt koud.
De nacht van deze aarde komt
met een adem van de dood.
De nacht komt, het einde komt.
Maar Jezus Christus komt ook.
Heer, op hem wachten wij, dag en nacht.
Amen.

Zingen: Lied 590: 1, 2, 3, 4

2. De wereld gaf
Hem slechts een graf,
zijn wonen was Hem zwerven;
al zijn onschuld werd Hem straf
en zijn leven sterven.
3. Hoe slaapt Gij nu,
die men zo ruw
aan ’t kruishout heeft gehangen.
Starre rotsen houden U,
rots des heils, gevangen.
4. ’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.

De Paaskaars wordt weggedragen.
In stilte verlaten wij de kerk.

