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Orgelspel
Stilte
1

Koraal 3, ‘Herzliebster Jesu, was hat du verbrochen’ (Mattäus Passion, J.S. Bach)
Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen,
Daß man ein solch scharf Urteil hat gesprochen?
Was ist die Schuld? In was für Missetaten
Bist du geraten?
Allen gaan staan
Bemoediging en drempelgebed
O:
G:
O:
G:
O:
G:
O:
G:
O:
G:
O:
G:
O:
G:

Onze hulp is de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw is tot in eeuwigheid
en niet loslaat wat zijn hand begon.
Hoor ons aan, Eeuwige God,
hoor naar ons bidden.
Gij die onze harten peilt,
blijf niet verborgen.
Wij herkenden U niet,
wij zochten onszelf.
Gij, Heer, vergeef ons.
Doe ons herleven
en maak ons weer nieuw.
Geef ons uw genade.
Breng ons in het reine,
met U en met elkaar.
Zegen ons met vrede
en laat lichten uw aangezicht.
Amen.
Allen gaan zitten

Psalmgebed: Psalm 25, gelezen en gezongen
Zingen: Psalm 25 vers 1 (t. Willem Barnard en Muus Jacobse, m. Genéve 1551)
Lezen:
Zij die op u hopen worden niet beschaamd,
beschaamd worden zij die u achteloos verraden.
Maak mij Heer, met uw wegen vertrouwd,
leer mij uw paden te gaan
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Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij,
want u bent de God die mij redt,
op u blijf ik hopen elke dag weer.
Denk aan uw barmhartigheid, Heer,
aan uw liefde door de eeuwen heen.
Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd,
maar denk met liefde aan mij
en laat uw goedheid spreken, Heer.
Zingen: Psalm 25 vers 4
Lezen:
Liefde en trouw zijn de weg van de Heer
voor wie de wetten van zijn verbond onderhouden.
Vergeef mij, Heer, mijn grote schuld,
omwille van uw naam.
Aan wie in ontzag voor hem leven,
leert de Heer de rechte weg te kiezen
Zingen: Psalm 25 vers 7 en 10

Koraal 53, ‘Befiehl du deine wege’ (Mattäus Passion, J.S. Bach)
Befiehl du deine Wege,
Und was dein Herze kränkt,
Der allertreusten Pflege
Des, der den Himmel lenkt;
Der Wolken, Luft und Winden
Gibt Wege, Lauf und Bahn,
Der wird auch Wege finden,
Da dein Fuß gehen kann.
Lezing uit het evangelie: Matteüs 27: 27-33
Koraal 63, ‘O Haupt voll Blut und Wunden’ (Mattäus Passion, J.S. Bach)
O Haupt voll Blut und Wunden,
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Voll Schmerz und voller Hohn!
O Haupt, zu Spott gebunden
Mit einer Dornenkron!
O Haupt, sonst schön gezieret
Mit höchster Ehr' und Zier,
Jetzt aber hoch schimpfieret,
Gegrüßet seist du mir!
Du edles Angesichte,
Vor dem sonst schrickt und scheut,
Das große Weltgerichte,
Wie bist du so bespeit!
Wie bist du so erbleichet,
Wer hat dein Augenlicht,
Dem sonst kein Licht nicht gleichet,
So schändlich zugericht't?
Overweging
Stilte
‘Tenebrae factae sunt’ (Davide Perez - 1711-1778)
Tenebrae factae sunt, dum crucifixissent Jesum Judaei.
Et circa horam nonam exclamavit Jesus voce magna:
Deus meus, ut quid me dereliquisti?
Et inclinato capite, emisit spiritum.
Exclamans Jesus voce magna ait:
Pater, in manus tuas commendo spiritum meum.
Het was donker geworden, terwijl de Joden Jezus kruisigden.
En rond het negende uur riep Jezus met luide stem:
Mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?
En nadat zijn hoofd omlaag gezakt was, gaf Hij de geest.
Roepend met luide stem zei Jezus:
Vader in Uw handen beveel ik mijn geest.
Voorbeden, met als acclamatie: gezang 25b
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Stilte en ‘Onze Vader’
Onze Vader die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome;
uw wil geschiede,
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
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 der eeuwigheid. Amen.
Allen gaan staan
Zingen: Lied 607 vers 1, 2 en 3 (t. Huub Oosterhuis, m. Bernard Smilde)

Heenzending en zegen, gevolgd door gezongen ‘Amen’

Koraal 23, ‘Ich wil hier bei dir stehen’ (Mattäus Passion, J.S. Bach)
Ich will hier bei dir stehen,
Verachte mich doch nicht!
Von dir will ich nicht gehen,
Wenn dir dein Herze bricht.
Wenn dein Herz wird erblassen,
Im letzten Todesstoß,
Alsdenn will ich dich fassen
In meinen Arm und Schoß.
Uitgangscollecte: Poorters van Naarden
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