Mijn Verlosser hangt aan 't kruis!
'k heb mij, Heer, voor dood en leven
U gegeven.
Laat mij dan in vreugd en pijn
met U in gemeenschap zijn.
- Meditatief woord: Het Goede van deze vrijdag
- Zingen: O kostbaar kruis, o wonder Gods, Lied
578: 1, 2, 5, 6
- Zingen: Jesus remember me
WelcomeSingers: 2x; allen: 2x
Jesus remember me, when you come into your
kingdom.
- Dankgebed
- Collecte: (met muzikaal intermezzo)
1e Diaconie, 2e Onderhoudsfonds
- Samenzang: U, Christus , onze Heer, bekleed met
majesteit, Lied 412: 46
- Zegen, waarna we zingen: Amen, amen, amen,
Lied 415: 3
- Na de dienst orgelspel: Wir setzen uns mit Tränen
nieder
(uit de Matthäuspassion van J.S. Bach)
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but we believe it was for us he hung and suffered
there.
3. He died that we might be forgiv’n, he died to
make us good,
that we might go at last to heav’n saved by his
precious blood.
4. There was no other good enough to pay the price
of sin,
He only could unlock the gate of heav’n and let us
in.
5. O dearly, dearly has he loved! And we must love
Him too,
and trust in his redeeming blood, and try his works
to do.
- Muzikaal intermezzo:
- Doven van de Paaskaars 2018 (waarna een korte
stilte)
- Zingen: Gezang 189: 2, 4
Mijn Verlosser hangt aan 't kruis,
en Hij hangt er mijnentwegen,
mij ten zegen.
Van de vloek maakt Hij mij vrij,
en zijn sterven zaligt mij.
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- WelcomeSingers: Man van smarten, man van
lijden

- Orgelspel: Kommt, ihr Töchter, helft mir klagen
(uit de Matthäuspassion van J.S. Bach)

Man van smarten, man van lijden,
werd gemeden, werd veracht.
Onopvallend, zonder schoonheid,
droeg Hij alle schuld en droeg Hij alle last.

- Welkom

Lam dat zwijgend voor zijn scheerders staat.
Lam dat naar de slacht wordt geleid.
Door een onrechtvaardig vonnis,
werd Hij weggenomen; werden wij bevrijd.
Hij droeg alle schuld en schonk ons vrede.
Gebroken en doorboord om onze zonden.
Door zijn striemen werden wij genezen. (2x)
Door een onrechtvaardig vonnis,
werd Hij weggenomen; werden wij bevrijd.
- De Bijbel open: Lucas 23: 44 - 49
- WelcomeSingers: There is a green hill far away
WelcomeSingers: coupletten 1, 2, 3; allen:
coupletten 4, 5
1. There is a green hill far away, without a city wall,
where our dear Lord was crucified who died to save
us all.
2. We may not know, we cannot tell, what pains he
had to bear,
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- Samenzang: Psalm 22: 1 (staande)
- Beginwoord en groet.
- Zingen: Jezus, leven van ons leven, Lied 575: 1
(waarna we gaan zitten)
- Gebed
- Zingen: In stille nacht houdt hij de wacht, Lied 571
WelcomeSingers: 1, 2, 4; allen: 3, 5
- Signaal: ’t En zijn de Joden niet, Heer Jesu, die u
kruisten
(Jacobus Revius)
’t En zijn de Joden niet, Heer Jesu, die u kruisten,
noch die verraderlijk u togen voor ’t gericht,
noch die versmadelijk u spogen in ’t gezicht,
noch die u knevelden, en stieten u vol puisten,
’t en zijn de krijgslui niet die met haar felle vuisten
den rietstok hebben of den hamer opgelicht,
of het vervloekte hout op Golgotha gesticht,
of over uwen rok t’saam dobbelden en tuisten :
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ik ben ’t, o Heer, ik ben ’t die u dit heb gedaan,
ik ben de zware boom die u had overlaân,
ik ben de taaie streng daarmee gij gingt gebonden,
de nagel en de speer, de gesel die u sloeg,
de bloed-bedropen kroon die uwe schedel droeg :
want dit is al geschied, eilaas ! om mijne zonden.
- Samenzang: Hij ging de weg zo eenzaam, Lied
560
WelcomeSingers: couplet 1; allen: coupletten 2 en 3
- WelcomeSingers: Mijn God, mijn God
(Hoop van alle volken)
Mijn God, mijn God,
waarom, waarom hebt Gij mij verlaten?
- De Bijbel open: Lucas 23: 32
- WelcomeSingers: Langs de Via Dolorosa
Langs de Via Dolorosa in Jeruzalem die dag
verdrongen zich de mensen in de straat.
Daar staarden ze Hem na:
de man die sterven moest op Golgotha.
Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg,
ging de Christus, onze Koning als een lam.
Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart, is
Hij gegaan,
langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha.
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Er kwam bloed uit al zijn wonden, uit de striemen op
zijn rug,
uit de kroon van doornen om zijn hoofd geklemd.
En Hij droeg met elke stap de hoon van hen die
schreeuwden: “Kruisigt Hem!”.
Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg,
ging de Christus, onze Koning als een lam.
Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart, is
Hij gegaan,
langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha.
Zijn kruis werd een troon, zijn bloed wast ons
schoon
en het stroomt door het hart van Jeruzalem.
Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg,
ging de Christus, onze Koning als een lam.
Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart, is
Hij gegaan,
langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha.
- De Bijbel open: Lucas 23: 33 en 34
- Zingen: Psalm 22: 7
- De Bijbel open: Lucas 23: 35 - 37
- Zingen: Psalm 69: 3, 5
- De Bijbel open: Lucas 23: 38 - 43
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