ORDE VAN DE DIENSTEN
in de
Stille Week

Utrecht, Jacobikerk – 13, 14 en 15 april 2017

Witte Donderdag
Voorganger: ds. Wim Vermeulen
Organist: Gerrit Christiaan de Gier,
m.m.v. Nelline van Liere, blokfluit
Orgelspel:
Complainte (Weeklagen) | Louis Vierne
Voorganger: Het offer voor God is een gebroken geest;
Allen: Een gebroken en verslagen hart zult U, God niet
verachten.
V: Here, open onze lippen
A: Dan zal onze mond Uw lof verkondigen
V: O God, kom ons te hulp
A: Here, haast U ons te helpen
V: Eer aan de Vader en aan de Zoon en aan de Heilige Geest
A: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen
der eeuwen. Amen.
V: Geprezen zij de Here
A: De Naam van de Here zij geprezen!
Moment van stilte
Psalmgebed: Psalm 77 vers 1 en 2
1

Roepend om gehoor te vinden,
om bij God gehoor te vinden,
roep en smeek ik onverpoosd,
maar mijn ziel blijft ongetroost.
Nu de druk mij overmande,
hef ik tot de Heer mijn handen,
maar 't gedenken is mij pijn,
nu ik zonder God moet zijn.

2

's Nachts doet Gij mijn ogen staren.
Denkend aan het spel der snaren,
aan de dagen van weleer,
vindt mijn hart geen woorden meer.
En ik vraag aan mijn gedachten:
laat de Heer voor immer smachten?
Neemt Hij hen die smekend staan
niet meer in genade aan?

Gebed van inkeer en verootmoediging
Eerste Schriftlezing: Mattheus 26 vers 57 t/m 75
Zij die Jezus gevangengenomen hadden, leidden hem voor aan
Kajafas, de hogepriester bij wie de schriftgeleerden en de oudsten
bijeengekomen waren. 58Petrus volgde hem op een afstand tot op de
binnenplaats van het paleis van de hogepriester; daar ging hij tussen
de knechten zitten om te zien hoe het zou aflopen. 59De
hogepriesters en het hele Sanhedrin probeerden een valse
getuigenverklaring tegen Jezus te laten afleggen op grond waarvan ze
hem ter dood zouden kunnen veroordelen, 60maar ze vonden er
geen, hoewel zich vele valse getuigen meldden. Ten slotte meldden
er zich twee 61die zeiden: ‘Die man heeft gezegd: “Ik kan de tempel
van God afbreken en in drie dagen weer opbouwen.”’ 62De
hogepriester stond op en vroeg hem: ‘Waarom antwoordt u niet? U
hoort toch wat deze getuigen zeggen?’ 63Maar Jezus bleef zwijgen. De
hogepriester zei: ‘Ik bezweer u bij de levende God, zeg ons of u de
messias bent, de Zoon van God.’ 64Jezus antwoordde: ‘U zegt het.
Maar ik zeg tegen u allen hier: vanaf nu zult u de Mensenzoon zien
zitten aan de rechterhand van de Machtige en hem zien komen op de
wolken van de hemel.’ 65Hierop scheurde de hogepriester zijn kleren
en hij riep uit: ‘Hij heeft God gelasterd! Waarvoor hebben we nog
getuigen nodig? Nu hebt u met eigen oren gehoord hoe hij God
lastert. 66Wat denkt u?’ Ze antwoordden: ‘Hij is schuldig en verdient
de doodstraf!’ 67Daarop spuwden ze hem in het gezicht en sloegen
hem. Anderen stompten hem 68en zeiden: ‘Profeteer dan maar eens
voor ons, messias, wie is het die je geslagen heeft?’

69

Petrus zat buiten, op de binnenplaats. Er kwam een dienstmeisje
naar hem toe, dat zei: ‘Jij hoorde ook bij die Jezus uit Galilea!’ 70Maar
hij ontkende dat met klem, zodat allen het konden horen: ‘Ik weet
niet waar je het over hebt.’ 71Toen hij wilde weggaan naar het
poortgebouw, zag een ander meisje hem. Ze zei tegen de
omstanders: ‘Die man hoorde bij Jezus van Nazaret!’ 72En opnieuw
ontkende hij en zwoer: ‘Echt, ik ken de man niet!’ 73Even later
kwamen de omstanders naar Petrus toe, ze zeiden: ‘Jij bent wel
degelijk een van hen, trouwens, je accent verraadt je.’ 74Daarop
begon hij te vloeken en hij bezwoer hun: ‘Ik ken die man niet!’ En
meteen kraaide er een haan. 75Toen herinnerde Petrus zich wat Jezus
gezegd had: ‘Voordat er een haan gekraaid heeft, zul je mij driemaal
verloochenen.’ Hij ging naar buiten en huilde bitter.

Zingen: Weerklank 163 vers 1 en 2

2

Om de leugens en de listen,
om het vonnis, het verraad
waarmee men uw lot besliste,
Gij de doodsnacht binnengaat, zie mij, smekeling, hier staan,
zie mij met ontferming aan!

Tweede Schriftlezing: Mattheus 27 vers 1 t/m 26
271De volgende ochtend vroeg namen alle hogepriesters met de
oudsten van het volk het besluit Jezus ter dood te brengen. 2Nadat ze
hem geboeid hadden, leidden ze hem weg en leverden hem over aan
Pilatus, de prefect. 3Toen Judas, die hem had uitgeleverd, zag dat
Jezus ter dood veroordeeld was, kreeg hij berouw. Hij bracht de
dertig zilverstukken naar de hogepriesters en oudsten terug 4en zei:
‘Ik heb een zonde begaan door een onschuldige uit te leveren.’ Maar
zij zeiden: ‘Wat gaat ons dat aan? Zie dat zelf maar op te lossen!’
5
Toen smeet hij de zilverstukken de tempel in, vluchtte weg en
verhing zich. 6De hogepriesters verzamelden de zilverstukken en
zeiden tegen elkaar: ‘We mogen ze niet bij de tempelschat voegen,
aangezien het bloedgeld is.’ 7Na ampel beraad kochten ze er de akker
van de pottenbakker mee, die dan als begraafplaats voor
vreemdelingen kon dienen. 8Daarom heet die akker tot op de dag van
vandaag de Bloedakker. 9Zo ging in vervulling wat gezegd is door de
profeet Jeremia: ‘En ze verzamelden de dertig zilverstukken, het
bedrag waarop hij geschat was en dat ze hadden bepaald met de
zonen van Israël, 10en ze betaalden er de akker van de pottenbakker
mee, zoals de Heer mij had opgedragen.’
11

Toen Jezus voor de prefect stond, stelde deze hem de vraag: ‘Bent u
de koning van de Joden?’ Jezus zei: ‘U zegt het.’ 12Maar op de
beschuldigingen die de hogepriesters en oudsten tegen hem
inbrachten, antwoordde hij niet één keer. 13Daarop zei Pilatus tegen
hem: ‘Hoort u niet wat deze getuigen allemaal tegen u inbrengen?’
14
Hij gaf op geen enkele beschuldiging enig weerwoord, wat de
prefect zeer verwonderde.
15

Nu had de prefect de gewoonte om op elk pesachfeest één
gevangene vrij te laten, en die door het volk te laten kiezen. 16Er zat
toen een beruchte gevangene vast, die Jezus Barabbas genoemd
werd. 17En dus vroeg Pilatus hun, toen ze daar waren
samengestroomd: ‘Wie wilt u dat ik vrijlaat, Jezus Barabbas of Jezus
die de messias wordt genoemd?’ 18Hij wist namelijk dat ze hem uit
afgunst hadden uitgeleverd. 19Terwijl hij op de rechterstoel zat, werd
hem een boodschap van zijn vrouw gebracht: ‘Laat je niet in met die
rechtvaardige! Om hem heb ik namelijk vannacht in een droom veel
moeten doorstaan.’ 20Ondertussen haalden de hogepriesters en de

oudsten het volk over: ze moesten om Barabbas vragen, en Jezus
laten doden. 21Weer nam de prefect het woord en hij vroeg opnieuw:
‘Wie van de twee wilt u dat ik vrijlaat?’ ‘Barabbas!’ riepen ze.
22
Pilatus vroeg hun: ‘Wat moet ik dan doen met Jezus die de messias
wordt genoemd?’ Allen antwoordden: ‘Aan het kruis met hem!’ 23Hij
vroeg: ‘Wat heeft hij dan misdaan?’ Maar ze schreeuwden alleen
maar harder: ‘Aan het kruis met hem!’ 24Toen Pilatus inzag dat zijn
tussenkomst nergens toe leidde, dat het er integendeel naar uit zag
dat men in opstand zou komen, liet hij water brengen, waste ten
overstaan van de menigte zijn handen en zei: ‘Ik ben onschuldig aan
de dood van deze man. Zie het zelf maar op te lossen.’ 25En heel het
volk antwoordde: ‘Laat zijn bloed óns dan maar worden
aangerekend, en onze kinderen!’ 26Daarop liet Pilatus Barabbas vrij,
maar Jezus leverde hij uit om gekruisigd te worden, nadat hij hem
eerst nog had laten geselen.

Zingen: Weerklank 163 vers 3, 4 en 5
3

Om uw alleszeggend zwijgen
bij de klap in uw gezicht,
om het vals, onwaar getuigen
in dat onterecht gericht, zie mij, smekeling, hier staan,
zie mij met ontferming aan!

4

Om de geest door U gegeven,
liefde als uw laatste woord,
zelfs een moordenaar mag leven
omdat Gij zijn vragen hoort.
zie mij, smekeling, hier staan,
zie mij met ontferming aan!

5

Om dit schandhout van het lijden,
deze last zwaar op uw rug,
levensboom voor jood en heiden,
bloeiend hout vol goede vrucht, zie mij, smekeling, hier staan,
zie mij met ontferming aan!

Overdenking
Muzikaal meditatief moment:
Largo uit Sonate 5 (BWV 529) | Johann Sebastian Bach
Gebeden (afgesloten met het Onze Vader)
Zingen: Gezang 587 (NLB) vers 1, 3 en 7
1

Licht voor de wereld, geeft U zich gevangen
in deze nacht van duistere belangen?
Ik zoek U, Heer, en vraag U: maak mijn oren
heel om te horen.

3

Hemelse koning, door de God uitgekozen,
waarom staat U terecht als rechteloze?
U hebt geen schuld, de waarheid is geschonden.
U draagt mijn zonden.

7

Rijke geschenken zou ik willen geven,
eerbied en dank, de mirre van mijn leven.
Eer aan de Heer, die dood en duister keerde,
Licht voor de wereld.

Voorganger: De vrede Gods die alle verstand te boven gaat
Zal onze harten en gedachten behoeden in
Christus Jezus.
Gemeente: Amen
Orgelspel:
Bewerking over Gezang 183 'O Hoofd vol bloed en wonden' |
Feike Asma

Goede Vrijdag
Voorganger: ds. Andries Zoutendijk
Ouderlingen van dienst: Marleen van Meijeren, Robin Zeeman
Diakenen van dienst: Rutger Bach
Organist: Gerrit Christiaan de Gier
Koster: Geert van Drongelen
Orgelspel: Gethsemane (1e deel uit 'Der Tod und die
Auferstehung Christi') | Otto Malling
Stil gebed
Bemoediging en groet
Psalmgebed:

1

Psalm 77
Onberijmd (voorganger): vers 1 t/m 7

Voor de koorleider. Op de wijs van Jedutun.
Van Asaf, een psalm.
2
Luid roep ik God, ik schreeuw het uit,
luid roep ik God – dat hij mij hoort.
3
Op de dag van mijn nood zoek ik de Heer,
bij nacht hef ik mijn handen, rusteloos,
mijn ziel laat zich niet troosten.
4
Ik denk aan God en moet zuchten,
mijn gedachten vermoeien mijn geest. sela
5
U laat me mijn ogen niet sluiten,
van onrust vind ik geen woorden,
6
ik zie terug op voorbije tijden,
op de dagen en jaren van vroeger,
7
bij nacht denk ik aan mijn spel op de snaren,
mijn hart zoekt, mijn geest vraagt:

Berijmd (gemeente): vers 3 en 4
3

Zou de Heer zijn volk verstoten?
Heeft de toorn zijn hart gesloten?
Is zijn gunst voorgoed voorbij?
Blijft niet wat Hij eenmaal zei?
Kan God zijn gena vergeten?
Heb ik steeds vergeefs geweten,
dat des Allerhoogsten kracht
stand houdt tot het laatst geslacht?

4

God, op wat Gij eens verrichtte,
wil ik mijn betrouwen stichten.
Wat Gij eens gedaan hebt is
steeds in mijn gedachtenis.
Heel de wereld zag uw sterkte,
zag de wondren die Gij werkte,
toen Gij, groot in heiligheid,
Jakobs volk hebt uitgeleid.

Verootmoediging en gebed om het licht van Gods Geest
Schriftlezing: Mattheus 27 vers 27 t/m 56
27

De soldaten van de prefect namen Jezus mee naar het pretorium en
verzamelden de hele cohort om hem heen. 28Ze kleedden hem uit en
deden hem een scharlakenrode mantel om, 29ze vlochten een kroon
van doorntakken en zetten die op zijn hoofd. Ze gaven hem een
rietstok in zijn rechterhand en vielen voor hem op de knieën.
Spottend zeiden ze: ‘Gegroet, koning van de Joden,’ 30en ze spuwden
op hem, pakten hem de rietstok weer af en sloegen hem tegen het
hoofd. 31Nadat ze hem zo hadden bespot, trokken ze hem de mantel
uit, deden hem zijn kleren weer aan en leidden hem weg om hem te
kruisigen.
32

Bij het verlaten van het pretorium troffen ze een man uit Cyrene die
Simon heette, en hem dwongen ze het kruis te dragen. 33Zo kwamen
ze bij de plek die Golgota genoemd werd, wat ‘schedelplaats’

betekent. 34Ze gaven Jezus met gal vermengde wijn, maar toen hij die
geproefd had, weigerde hij ervan te drinken. 35Nadat ze hem
gekruisigd hadden, verdeelden ze zijn kleren onder elkaar door erom
te dobbelen, 36en ze bleven daar zitten om hem te bewaken. 37Boven
zijn hoofd bevestigden ze de aanklacht, die luidde: ‘Dit is Jezus, de
koning van de Joden’. 38Daarna werden er naast hem twee
misdadigers gekruisigd, de een rechts van hem, de ander links. 39De
voorbijgangers keken hoofdschuddend toe en dreven de spot met
hem: 40‘Jij was toch de man die de tempel kon afbreken en in drie
dagen weer opbouwen? Als je de Zoon van God bent, red jezelf dan
maar en kom van dat kruis af!’ 41Ook de hogepriesters, de
schriftgeleerden en de oudsten maakten zulke spottende
opmerkingen: 42‘Anderen heeft hij gered, maar zichzelf redden kan hij
niet. Hij is toch koning van Israël, laat hij dan nu van het kruis
afkomen, dan zullen we in hem geloven. 43Hij heeft zijn vertrouwen in
God gesteld, laat die hem nu dan redden, als hij hem tenminste
goedgezind is. Hij heeft immers gezegd: “Ik ben de Zoon van God.”’
44
Precies zo beschimpten hem de misdadigers die samen met hem
gekruisigd waren.
45

Rond het middaguur viel er duisternis over het hele land, die drie
uur aanhield. 46Aan het einde daarvan, in het negende uur, gaf Jezus
een schreeuw en riep luid: ‘Eli, Eli, lema sabachtani?’ Dat wil zeggen:
‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?’ 47Toen de
omstanders dat hoorden, zeiden enkelen van hen: ‘Hij roept om Elia!’
48
Meteen kwam er uit hun midden iemand toegesneld die een spons
pakte en in zure wijn doopte. Hij stak de spons op een stok en
probeerde hem te laten drinken. 49De anderen zeiden: ‘Niet doen,
laten we eens kijken of Elia hem komt redden.’ 50Nog eens
schreeuwde Jezus het uit, toen gaf hij de geest. 51Op dat moment
scheurde in de tempel het voorhangsel van boven tot onder in
tweeën, en de aarde beefde en de rotsen spleten. 52De graven
werden geopend en de lichamen van veel gestorven heiligen werden
tot leven gewekt; 53na Jezus’ opstanding kwamen ze uit de graven,
gingen de heilige stad binnen en maakten zich bekend aan een groot
aantal mensen. 54Toen de centurio en degenen die met hem Jezus
bewaakten de aardbeving voelden en merkten wat er gebeurde,
werden ze door een hevige angst overvallen en zeiden: ‘Hij was
werkelijk Gods Zoon.’

55

Vele vrouwen, die Jezus vanuit Galilea gevolgd waren om voor hem
te zorgen, stonden van een afstand toe te kijken. 56Onder hen
bevonden zich Maria uit Magdala, Maria de moeder van Jakobus en
Josef, en de moeder van de zonen van Zebedeüs.

Zingen: Gezang 576b vers 1,3 (NLB)

3

O Heer uw smaak en wonden,
ja alles wat Gij duldt,
om mij is het, mijn zonden,
mijn schuld, mijn grote schuld.
O God ik ga verloren
om wat ik heb gedaan,
als Gij mij niet wilt horen.
Zie mij in liefde aan.

Verkondiging

Zingen: Gezang 449 vers 3,4,5
3

Heer, waar dan heen?
Tot U alleen!
Gij zult ons niet verstoten.
Uw eigen Zoon
heeft tot uw troon
de weg ons weer ontsloten.

4

Ja, amen, ja,
op Golgotha
stierf Hij voor onze zonde.
Zijn schuldloos bloed
maakt alles goed
en reinigt ons van zonde.

5

God onze Heer,
wil tot uw eer
ons klein geloof versterken.
Dan zullen wij
Hem, waarlijk vrij,
volgen in goede werken.

Inzameling van de gaven
1e rondgang: Wijkdiaconie
2e rondgang: Opbouw Wijkgemeente
Collectemuziek:
O Mensch, bewein’ dein’ Sünde groẞ (BWV 622) | Johann
Sebastian Bach
O Mensch, bewein dein Sünde groß,
Darum Christus seins Vaters Schoß
Äußert und kam auf Erden;
Von einer Jungfrau rein und zart
Für uns er hie geboren ward,
Er wollt der Mittler werden.

Den Toten er das Leben gab
Und legt dabei all Krankheit ab,
Bis sich die Zeit herdrange,
Daß er für uns geopfert würd,
Trüg unsrer Sünden schwere Bürd
Wohl an dem Kreuze lange.
Viering Heilig Avondmaal
De instellingswoorden
Gebed, gevolgd door gezamenlijk Onze Vader
Geloofsbelijdenis
Nodiging
Tafellied: Gezang 574 (NLB)

2

Christus is gekomen in ons aards bestaan,
nam onze gestalte, onze zwakheid aan,
aan het kruishout stierf Hij in gehoorzaamheid,
Hij de schuldeloze, scheldt de schulden kwijt.
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

3

Glorie zij U, Christus, licht in onze nacht
U verbreekt het donker, alles is volbracht;
geef dat wij een volk zijn dat U toebehoort,
één van ziel levend bij uw heilig woord.
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison

Gebeden
Zingen: Gezang 192 vers 1,4,6
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.

4

Het rode bloed, zijn koningskleed
bedekt het schandelijke kruis,
dat wordt door alles wat Hij leed
de levensboom van 't paradijs.

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.

Zegen
Orgelspel:
Golgotha (2e deel uit 'Der Tod und die Auferstehung Christi') |
Otto Malling

Stille Zaterdag
Voorganger: ds. Andries Zoutendijk
Organist: Gerrit Christiaan de Gier
Koor: Cantiago o.l.v. Herman Mussche
Orgelspel:
Sonatina uit Cantate 106 'Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit' |
Johann Sebastian Bach
Voorganger: Het offer voor God is een gebroken geest;
Allen: Een gebroken en verslagen hart zult U, God niet
verachten.
V: Here, open onze lippen
A: Dan zal onze mond Uw lof verkondigen
V: O God, kom ons te hulp
A: Here, haast U ons te helpen
V: Eer aan de Vader en aan de Zoon en aan de Heilige Geest
A: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen
der eeuwen. Amen.
V: Geprezen zij de Here
A: De Naam van de Here zij geprezen!
Moment van stilte
Psalmgebed:

1

Psalm 77
Onberijmd (voorganger): vers 1 t/m 16

Voor de koorleider. Op de wijs van Jedutun. Van Asaf,
een psalm.
2
Luid roep ik God, ik schreeuw het uit,
luid roep ik God – dat hij mij hoort.
3
Op de dag van mijn nood zoek ik de Heer,
bij nacht hef ik mijn handen, rusteloos,
mijn ziel laat zich niet troosten.
4
Ik denk aan God en moet zuchten,
mijn gedachten vermoeien mijn geest. sela
5
U laat me mijn ogen niet sluiten,

van onrust vind ik geen woorden,
6
ik zie terug op voorbije tijden,
op de dagen en jaren van vroeger,
7
bij nacht denk ik aan mijn spel op de snaren,
mijn hart zoekt, mijn geest vraagt:
8
Zou de Heer voor eeuwig verstoten,
zou hij niet langer liefhebben?
9
Is zijn trouw voorgoed verdwenen,
zijn woord voor eens en altijd verstomd?
10
Vergeet God genadig te zijn,
verbergt zijn ontferming zich achter zijn toorn? sela
11
En ik zeg: ‘Ik weet wat mij kwelt,
de hand van de Allerhoogste is niet meer dezelfde.’
12
Ik denk terug aan de daden van de HEER –
ja, ik denk aan uw wonderen van vroeger,
13
overweeg elk van uw werken
en houd in gedachten uw grote daden.
14
Uw weg, God, is een heilige weg –
welke god is zo groot als onze God?
15
U bent de God die wonderen doet,
u hebt de volken uw macht getoond,
16
uw arm heeft uw volk bevrijd,
de kinderen van Jakob en Jozef. sela
Berijmd (gemeente): vers 5 en 6
5

Toen Gij door het diepst der zee ging,
zag U d'afgrond aan met beving.
Wolken goten water uit.
Luchten dreunden van geluid.
Toen uw felle bliksemschichten
huiverend uw weg verlichtten
en uw donder om U ging,
lag heel d'aard in siddering.

6

God, uw pad was door de golven.
Waatren hebben het bedolven
en uw voetspoor uitgewist:
geen die nog uw treden gist.
Maar Gij gaaft een goed geleide
aan het volk dat Gij bevrijdde:
Mozes' en Aärons hand
voerde 't in een veilig land.

Gebed van inkeer en verootmoediging
Eerste Schriftlezing: Mattheus 27 vers 57 t/m 66
57

Toen de avond gevallen was, arriveerde er een rijke man die uit
Arimatea afkomstig was. Hij heette Josef en was ook een leerling van
Jezus geworden. 58Hij meldde zich bij Pilatus en vroeg hem om het
lichaam van Jezus. Hierop gaf Pilatus bevel het aan hem af te staan.
59
Josef nam het lichaam mee, wikkelde het in zuiver linnen 60en legde
het in het nieuwe rotsgraf dat hij voor zichzelf had laten uithouwen.
Toen rolde hij een grote steen voor de ingang van het graf en vertrok.
61
Maria uit Magdala en de andere Maria bleven achter, ze waren
tegenover het graf gaan zitten.
62
De volgende dag, dus na de voorbereidingsdag, gingen de
hogepriesters en de farizeeën samen naar Pilatus. 63Ze zeiden tegen
hem: ‘Heer, het schoot ons te binnen dat die bedrieger, toen hij nog
leefde, gezegd heeft: “Na drie dagen zal ik uit de dood opstaan.”
64
Geeft u alstublieft bevel om het graf tot de derde dag te bewaken,
anders komen zijn leerlingen hem heimelijk weghalen en zullen ze
tegen het volk zeggen: “Hij is opgestaan uit de dood,” en die laatste
leugen zal nog erger zijn dan de eerste.’ 65Pilatus antwoordde: ‘U
kunt bewaking krijgen. Ga nu en regel het zo goed als u kunt.’ 66Ze
gingen erheen en beveiligden het graf door het te verzegelen en er
bewakers voor te zetten.

Lied: Lied 592 (NLB) vers 1 (koor), 2,3 (gemeente)

2

Drie dagen is zijn stem niet meer gehoord.
Ademloos wacht de wereld op het woord.
Waar is de God die hemel en aarde schiep?
Waar is zijn Zoon die ons bij name riep?
Waarom verlaat Hij nu wat zijn hand begon?
Duisternis overmant het licht der zon.

3

Eeuwige, uw gerechtigheid is groot.
Wek uw Gezalfde, wek Hem uit de dood.
Mogen wij hopen dat bij de dageraad
wij Hem herkennen als Hij voor ons staat?
Wordt dan uw hemelse vrederijk gesticht
hier op de aarde in het morgenlicht?

Tweede Schriftlezing: Jesaja 53 vers 8-12
8

Door een onrechtvaardig vonnis werd hij weggenomen.
Wie van zijn tijdgenoten heeft er oog voor gehad? Hij werd
verbannen uit het land der levenden, om de zonden van mijn volk
werd hij geslagen.
9
Hij kreeg een graf bij misdadigers,
zijn laatste rustplaats was bij de rijken;
toch had hij nooit enig onrecht begaan,
nooit bedrieglijke taal gesproken.
10
Maar de HEER wilde hem breken, hij maakte hem ziek.
Hij offerde zijn leven voor hun schuld,
om zijn nageslacht te zien en lang te leven.
En door zijn toedoen slaagde wat de HEER wilde.
11
Na het lijden dat hij moest doorstaan,
zag hij het licht en werd met kennis verzadigd.
Mijn rechtvaardige dienaar verschaft velen recht,
hij neemt hun wandaden op zich.
12
Daarom ken ik hem een plaats toe onder velen
en zal hij met machtigen delen in de buit,
omdat hij zijn leven prijsgaf aan de dood
en zich tot de zondaars liet rekenen.
Hij droeg echter de schuld van velen
en nam het voor zondaars op.

Cantiago: O languens Jesu | Lajos Bárdos
O languens Jesu, defuncte Jesu, Matris in sinu flentis!
Nostros Dolores, cordis amores Fac socios dolentis.
O Jesu chare, fac nos amare Te pro nobis dolentem.
Te nunc deflendo, Te-cum dolendo, Videbimus gaudentem.
(O Jezus, gestorven bij de schoot van uw moeder
Geef dat uw pijn liefde in ons hart wekt tot U.
O Jezus, geef ons liefde voor U die gepijnigd werd
Hoewel nu in pijn en verdriet zullen we ons eens met U
verblijden)
Overdenking

Cantiago: ‘Also hat Gott die Welt geliebt’ | Melchior Franck
Also hat Gott die Welt geliebt, daß er seinen eingebornen Sohn
gab, auf daß alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden,
sondern das ewige Leben haben (Joh. 3 vers 16).
Gebeden (afgesloten met het Onze Vader)
Zingen: Gezang 195 vers 1,3 en 5
1

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

3

Hoe slaapt Gij nu,
die men zo ruw
aan 't kruishout heeft gehangen.
Starre rotsen houden U,
rots des heils, gevangen.

5

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

Zending: (Cantiago) Stay with us

Egil Hovland (1924 – 2013)

Stay with us, Lord Jesus, stay with us.
Stay with us, it soon is evening.
Stay with us, Lord, stay with us,
it soon is evening, night is falling.

Blijf bij ons, Heer Jezus, blijf bij ons.
Blijf bij ons, de avond komt spoedig.
Blijf bij ons, Heer, blijf bij ons,
de avond komt spoedig, de nacht valt.

Jesus Christ, the world’s true light!
Jezus Christus, licht van de wereld!
Shine so the darknes cannot overcome it! Schijn, zodat de duisternis het niet wint!
Stay with us, Lord Jesus, it soon is evening. Blijf bij ons, Heer, de avond komt
spoedig.
Stay with us, Lord Jesus, for night is falling. Blijf bij ons, Heer, want de nacht valt.
Let your light pierce the darkness
Laat uw licht de duisternis doorboren
and fill your church with its glory.
en vul uw kerk met glorie.
Stay with us, Lord Jesus, stay with us.
Stay with us, it soon is evening.
Stay with us, Lord, stay with us,
it soon is evening, night is falling.

Voorganger:

Allen:

Blijf bij ons, Heer Jezus, blijf bij ons.
Blijf bij ons, de avond komt spoedig.
Blijf bij ons, Heer, blijf bij ons,
de avond komt spoedig, de nacht valt.

De vrede van God, die alle verstand te boven
gaat, zal onze harten en gedachten behoeden
in Christus Jezus.
Amen

Orgelspel: Canon over Gezang 182 'Jezus, leven van ons
leven'| Jan Jongepier

