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Er is geen orgelspel vooraf. Wij verblijven in stilte in Gods huis.

Alleen de Paaskaars brandt.

Kort woord van welkom

Stilte Ter overdenking:

Wij vieren Jezus’ dood, die ons leven bracht.
Zijn lijden en sterven is een vindplaats van heil geworden.
Om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan
is Hij de weg in de diepte gegaan.
Zo sterft Jezus geen zinloze, maar een betekenisvolle dood.
‘Goede’ Vrijdag!

‘Zijn bitter lijden doet mij verblijden,
want Jezus wil mijn Heiland zijn.’

Gebed Naar Jesaja 33, vers 2

Voorganger: Eeuwige God, wees ons genadig.
Allen: Op U staat onze hoop.

Voorganger: Wees onze sterkte, elke nieuwe dag
Allen: en onze hulp in tijden van nood.

De Cantorij zingt Gezang 177: 1 en 2 (uit Liedboek 1973)

1 Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten,
in deze zee verzinken mijn gedachten:
o liefde die, om zondaars te bevrijden,
zo zwaar moest lijden.

2 ‘k Zie U, God zelf, in eeuwigheid geprezen,
tot in de dood als mens gehoorzaam wezen,
in onze plaats gemarteld en geslagen,
de zonde dragen.

9 Lezing van het lijdensevangelie 9

Lezing Matteüs 27, 11–14

Zingen Lied 558: 1 en 6 (zie ommezijde)
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Cantorij: 1 Jezus, om uw lijden groot,
om uw leven en uw dood
die volbrengen ‘t recht van God,
Kyrie eleison.

Allen: 6 Om het zwijgen, het geduld,
waarmee Gij de wet vervult,
als men vruchtloos zoekt naar schuld,
Kyrie eleison.

Lezing Matteüs 27, 15–26

De Cantorij zingt Lied 586: 1, 2 en 3

1 Zie de mens die in zijn lijden
teken werd voor alle tijden
van wat liefde dragen kan.

2 Weerloos heeft Hij heel zijn leven
zich aan anderen gegeven –
weergaloos is Hij alleen.

3 Die hem ooit op handen droegen
zijn dezelfden die hem sloegen
en die vroegen om zijn dood.

Lezing Matteüs 27, 27–31

Zingen Lied 558: 8 (samenzang)

8 Om de doornen van uw kroon,
om de geseling en de hoon,
roepen wij, o Mensenzoon,
Kyrie eleison.

Lezing Matteüs 27, 32–37

Zingen Psalm 22:7 (samenzang)

7 Het grauw dringt op, als honden van rondom,
doorboort mijn hand en voet en brengt mij om.
Mijn lijf verteerde tot de lege som
van mijn geraamte.
Zij kennen voor een stervende geen schaamte,
lachen hem uit die zich niet kan verweren,
en delen reeds, al dobbelend, zijn kleren,
hun tot een buit.
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Lezing Matteüs 27, 38–49

De Cantorij zingt Lied 577: 1, 2 en 3

1 O wereld, zie uw leven
hoog aan het kruis geheven,
uw heil zinkt in de dood.
De eersteling van allen
laat stil zich welgevallen
verdrukking, slagen, hoon en spot.

2 Wie heeft U zo geslagen,
waarom moet Gij verdragen
die bitterheid en pijn?
Gij zijt toch zonder zonde,
toch niet in ‘t kwaad gebonden
als wij en onze kinderen zijn.

3 Ik ben het, ik moest boeten,
met handen en met voeten
genageld aan uw kruis.
O Here, die uw leven
voor mij hebt prijsgegeven,
gedenk mij in het paradijs.

Lezing Matteüs 27, 50–51

9 De Paaskaars wordt gedoofd 9

Stilte

Zingen Lied 547: 1, 2, 5 en 6

Cantorij: 1 Met de boom des levens wegend op zijn rug
droeg de Here Jezus Gode goede vrucht.

Refrein: Kyrie eleison, wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

Cantorij: 2 Laten wij dan bidden in dit aardse dal,
dat de lieve vrede ons bewaren zal,
Refrein

Allen: 5 want de aarde jaagt ons naar de diepte toe,
maar de hemel draagt ons, liefde wordt niet moe.
Refrein
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Allen: 6 Met de boom des levens doodzwaar op zijn rug
droeg de Here Jezus Gode goede vrucht.
Refrein

Korte overdenking

Zingen Lied 575: 1 en 6 (samenzang)

1 Jezus, leven van ons leven,
Jezus, dood van onze dood,
Gij hebt U voor ons gegeven,
Gij neemt op U angst en nood,
Gij moet sterven aan uw lijden
om ons leven te bevrijden.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

6 Dank zij U, o Heer des levens,
die de dood zijt doorgegaan,
die Uzelf ons hebt gegeven
ons in alles bijgestaan,
dank voor wat Gij hebt geleden,
in uw kruis is onze vrede.
Voor uw angst en diepe pijn
wil ik eeuwig dankbaar zijn.

Gebeden beaamd met acclamatie 368j:

Heer, hoor ons bidden, laat komen uw rijk!

Na een moment van stilte bidden wij het Onze Vader (volgens de oecumeni-
sche vertaling, zoals voorgesteld door de Raad van Kerken.)

Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.

Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.
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Slotlezing Matteüs 27, 55–60

Zingen Lied 590

Cantorij: 1 Nu valt de nacht. Het is volbracht:
de Heer heeft heel zijn leven
voor het menselijk geslacht
in Gods hand gegeven.

Cantorij: 2 De wereld gaf Hem slechts een graf,
zijn wonen was Hem zwerven;
al zijn onschuld werd Hem straf
en zijn leven sterven.

Allen: 3 Hoe slaapt Gij nu, die men zo ruw
aan ‘t kruishout heeft gehangen.
Starre rotsen houden U,
rots des heils, gevangen.

Cantorij: 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.

Allen: 5 Hoe wonderlijk, uitzonderlijk
een sabbat is gekomen:
eens voor al heeft Hij het juk
van ons afgenomen.

9 Kruisrondgang 9

Inleidend Schriftwoord Jesaja 53, 3–5 (door de voorganger)
3Hij werd veracht, door mensen gemeden, hij was een man die het lijden
kende en met ziekte vertrouwd was, een man die zijn gelaat voor ons verborg,
veracht, door ons verguisd en geminacht. 4Maar hij was het die onze ziekten
droeg, die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen hem als een verstoteling,
door God geslagen en vernederd. 5Om onze zonden werd hij doorboord, om
onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen
brachten ons genezing.

? Bij de rondgang die nu volgt kan ieder die dat wil een lichtje zetten op
het kruis.

Tijdens de rondgang zingen Cantorij en gemeente samen. Elk lied wordt
enkele keren herhaald (zie ommezijde):
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Lied 598 Dans nos obscurités,
allume le feu qui ne s’éteint jamais, ne s’éteint jamais.
Dans nos obscurités,
allume le feu qui ne s’éteint jamais, ne s’éteint jamais.

Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,
vuur dat nooit meer dooft. (2x)

Lied 256 Bleib mit deiner Gnade bei uns, Herr Jesu Christ.
Ach, bleib mit deiner Gnade bei uns, Du treuer Gott.

Blijf met uw genade bij ons, Heer, onze God.
O, blijf met uw genade bij ons, licht in het duister.

Lied 568a Ubi caritas et amor,
ubi caritas Deus ibi est.
(Vertaling: Waar vriendschap en liefde is, daar is God.)

Zegenbede

Kruishymne Lied 578: 1, 2 en 6 (slotzang, allen, staand)

1 O kostbaar kruis, o wonder Gods,
waaraan de prins der glorie stierf;
ik wil om U zijn zonder trots,
ik acht verlies wat ik verwierf.

2 Bewaar mij dat ik roemen zou
dan in mijns Heren Christi dood.
Al wat ik anders noemen zou
is niets bij dit mysterie groot.

6 De aarde zelf is veel te klein
voor wie U waarlijk loven wil.
Uw liefde is een groot geheim,
zij vraagt geheel mijn hart en ziel.

We verlaten de kerk in stilte

Dit liturgieboekje s.v.p. weer terugleggen.


