Orgelspel

Orde van dienst
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
voor de dienst op Goede Vrijdag 19 april 2019
in de Hervormde Kerk te Rijsoord om 19.30 uur

Zingen: Psalm 72 : 4 (Liedboek)
Wij doen dit indien mogelijk staande en blijven staan tot na Votum en Groet

4

Hij zal de redder zijn der armen,
hij hoort hun hulpgeschrei.
Hij is met koninklijk erbarmen
hun eenzaamheid nabij.
Hij helpt, met hun bestaan bewogen,
die zijn in vrees verward.
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen.
Hij draagt hen in zijn hart.

Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 65 : 1 en 3 (Liedboek)
1
De stilte zingt U toe, o Here,
in uw verheven oord.
Wij zullen ons naar Sion keren
waar Gij ons bidden hoort.
Daar zal men, Heer,
tot u zich wenden
tot U komt al wat leeft,
tot U, o redder uit ellende,
die alle schuld vergeeft.
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Gij antwoordt met geduchte daden,
Gij treedt voor ons in 't krijt.
God van ons heil, Gij gaat te rade
met uw gerechtigheid.
O Gij vertrouwen aller landen
die ver gelegen zijn,
Gij houdt het oordeel in uw handen,
de aard' is uw domein.

Schriftlezing: Jesaja 53 : 1 t/m 9 (uit de NBG-1951)
Wie gelooft, wat wij gehoord hebben, en aan wie is de arm des Heren
geopenbaard? 2 Want als een loot schoot hij op voor zijn aangezicht, en als
een wortel uit dorre aarde; hij had gestalte noch luister, dat wij hem zouden
hebben aangezien, noch gedaante, dat wij hem zouden hebben begeerd.
3 Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en
vertrouwd met ziekte, ja, als iemand, voor wie men het gelaat verbergt; hij
was veracht en wij hebben hem niet geacht.
4 Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten
gedragen; wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God
geslagene en verdrukte.
5 Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze
ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op
hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. 6 Wij allen dwaalden
als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Here heeft
ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. 7 Hij werd mishandeld,
maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open; als een lam dat
ter slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders,
zo deed hij zijn mond niet open.
8 Hij is uit verdrukking en gericht weggenomen, en wie onder zijn tijdgenoten
bedacht, dat hij is afgesneden uit het land der levenden? Om de overtreding
van mijn volk is de plaag op hem geweest. 9 En men stelde zijn graf bij de
goddelozen; bij de rijke was hij in zijn dood, omdat hij geen onrecht gedaan
heeft en geen bedrog in zijn mond is geweest.
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Zingen: Psalm 22 : 1 en 7 (Liedboek)
1

Mijn God, Mijn God, waarom verlaat Gij mij
en blijf zo ver, terwijl ik tot U schrei,
en redt mij niet, maar gaat aan mij voor bij?
Hoe blijft Gij zwijgen?
Mijn God, ik doe tot U mijn kreten stijgen
bij dag, bij nacht. Tot U slechts kan ik vluchten,
maar krijg geen rust, geen antwoord op mijn zuchten
in klacht op klacht.

-2- (vervolg zie blz. 3)

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.

Schriftlezing: Johannes 19 : 16b t/m 27 (uit de NBG-1951)
De kruisiging
16b Zij dan namen Jezus, 17 en Hij, zelf zijn kruis dragende, ging naar de
zogenaamde Schedelplaats, in het Hebreeuws genaamd Golgota, 18 waar zij
Hem kruisigden en met Hem twee anderen, aan weerszijden één, en Jezus
in het midden. 19 En Pilatus liet ook een opschrift schrijven en op het kruis
plaatsen; er was geschreven: Jezus, de Nazoreeër, de Koning der Joden. 20
Dit opschrift dan lazen vele der Joden, want de plaats, waar Jezus gekruisigd
werd, was dicht bij de stad, en het was geschreven in het Hebreeuws, in het
Latijn en in het Grieks. 21 De overpriesters der Joden dan zeiden tot Pilatus:
Schrijf niet: De Koning der Joden, maar dat Hij gezegd heeft: Ik ben de
Koning der Joden. 22 Pilatus antwoordde: Wat ik geschreven heb, dat heb ik
geschreven.
23 Toen dan de soldaten Jezus gekruisigd hadden, namen zij zijn klederen
en maakten daarvan vier delen, voor iedere soldaat één deel, en zijn
onderkleed. Dit kleed nu was zonder naad, aan één stuk geweven. 24 Zij
zeiden dan tot elkander: Laten wij dit niet scheuren, maar erom loten, voor
wie het zijn zal; zodat het schriftwoord vervuld werd: Zij hebben mijn klederen
onder elkander verdeeld en over mijn kleding hebben zij het lot geworpen.
Dit hebben dan de soldaten gedaan.
25 En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en de zuster zijner moeder,
Maria van Klopas en Maria van Magdala. 26 Toen dan Jezus zijn moeder zag
en de discipel, die Hij liefhad, bij haar staande, zeide Hij tot zijn moeder:
Vrouw, zie, uw zoon. 27 Daarna zeide Hij tot de discipel: Zie, uw moeder. En
van dat uur af nam de discipel haar bij zich in huis.

-3-

Zingen: Evangelische Liedbundel 114 : 1, 2, 3, 6, 7, 8

Zingen: Joh de Heer nr. 836: 1, 3 en 4

1 Als ik in gedachten sta
6 Hoor ik, hoe Hij riep: ‘Mij dorst!’
bij het kruis van Golgotha,
dan roep ik: ‘O Levensvorst,
als ik hoor wat Jezus sprak,
Gij, Gij naamt de bitt're dronk,
voor zijn oog aan 't kruishout brak, die deez' aard verzoening schonk!’

1

Refrein: 'k Klem mij daarom aan Golgotha's kruis,
tot de Heer komt en met Hem het loon;
als die grote dag aanbreekt en Hij ons dat kruis
dan verwisselt voor d' eeuwigheidskroon.

2 Hoe nog stervende zijn mond
7 Op zijn kreet: ‘Het is volbracht’,
troost voor vriend en moeder vond, antwoordt mijn aanbidding zacht:
weet ik: ‘Hij vergeet ons niet,
‘Jezus, ook voor mij verwierf
schoon Hij stervend ons verliet.’
Gij verlossing, toen Gij stierft.’
3 Hoor ik dan, hoe Jezus bad
voor wie Hem gekruisigd had,
'k weet dan: ‘Bij de Heiland is
ook voor mij vergiffenis.’

8 Hoor ik, hoe het laatst van al
Hij zijn geest aan God beval,
weet ik ook mijn geest en lot
in de handen van mijn God.

3

4

28
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Van dat ruwhouten kruis met het bloed van Gods Zoon,
straalt een licht dat door niets wordt gedoofd;
vol van schoonheid en pracht, vol van reddende kracht
voor een ieg’lijk die in Hem gelooft.
Refrein:

Schriftlezing: Johannes 19 : 28 t/m 36 (uit de NBG-1951)
Hierna zeide Jezus, daar Hij wist, dat alles reeds volbracht was, opdat de
Schrift vervuld zou worden: Mij dorst! 29 Er stond een kruik vol zure wijn; zij
staken dan een spons, gedrenkt met zure wijn, op een hysopstengel en
brachten die aan zijn mond. 30 Toen Jezus dan de zure wijn genomen had,
zeide Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest.
31 De Joden dan, daar het Voorbereiding was en de lichamen niet op sabbat
aan het kruis mochten blijven – want de dag van die sabbat was groot –
vroegen Pilatus, dat hun benen gebroken en zij weggenomen zouden
worden. 32 De soldaten dan kwamen en braken de benen van de eerste en
van de andere, die met Hem gekruisigd waren; 33 maar toen zij bij Jezus
gekomen waren en zagen, dat Hij reeds gestorven was, braken zij zijn benen
niet, 34 maar een van de soldaten stak met een speer in zijn zijde en
terstond kwam er bloed en water uit. 35 En die het gezien heeft, heeft
ervan getuigd en zijn getuigenis is waarachtig en hij weet, dat hij de waarheid
spreekt, opdat ook gij gelooft. 36 Want dit is geschied, opdat het Schriftwoord
zou vervuld worden: Geen been van Hem zal verbrijzeld worden.

Op die heuvel daarginds, stond een ruwhouten kruis,
het symbool van vervloeking en schuld.
Maar dat kruis werd de mens, tot het kostbaarst kleinood,
daar Gods wet aan dat hout werd vervuld.

Help mij, Heer, aan dat kruis, trouw te zijn tot de dood,
ook als hier smaad en spot is mijn loon;
want dat kruis droeg de straf, nam de schuld van mij af,
't werd de toegang voor mij tot Gods troon.
Refrein:

Preek: vanuit Johannes 19 : 34 “maar een van de soldaten stak met een speer in zijn
zijde en terstond kwam er bloed en water uit.”

Zingen: Evangelische Liedbundel nr. 371 : 1 en 2
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1

Mijn Jezus, ik houd van U, ik noem U mijn vriend,
want U nam de straf op U die ik had verdiend.
De grote Verlosser, mijn Redder bent U;
’k heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu.

2

Mijn Jezus, ik houd van U, want U hield van mij,
toen U aan het kruis hing, een wond in uw zij.
Voor mij de genade, een doornenkroon voor U;
’k heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu.

Dankgebed en voorbeden
Collecten;
1e rondgang bestemd voor het werk van de diaconie
2e rondgang bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters
Zingen: Opwekking nr. 311 : 1, 2 en 3
Wij doen dit indien mogelijk staande tot aan het einde van de dienst

1
'k Heb geloofd en daarom zing ik,
daarom zing ik van gena.
Van ontferming en verlossing,
door het bloed van Golgotha.
Daarom zing ik U, die stervend
alles, alles hebt volbracht.
Lam Gods, dat de zonden wegneemt,
Lam van God, voor ons geslacht.
3

2
'k Heb geloofd in U, wie d'aarde
met haar doornen heeft gekroond,
maar die nu, gekroond met ere,
aan Gods rechterzijde troont.
U, aan wiens doorboorde voeten,
eenmaal in het gans heelal,
hier, daarboven en hieronder,
alle knie zich buigen zal.

Ja, 'k geloof en daarom zing ik,
daarom zing ik U ter eer,
's werelds Heiland, Hogepriester,
aller heren Opperheer!
Zoon van God en Zoon des mensen,
o, kom spoedig in uw kracht,
op des hemels wolken weder!
Kom, Heer Jezus, kom, ik wacht.

Zegen
We beantwoorden de zegen met: Gezang 456 : 3 (Liedboek)
Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, Uw naam ter eer!
Orgelspel
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