Lezingendienst vanuit de Grote Kerk Almelo
op Goede Vrijdag, 10 april 2020, 19.30 uur
Stilte
Gebed:
voorg.:
allen:
voorg.:
allen:
voorg.:

allen:

Bij U, Heer, schuilen wij
in het onbarmhartig licht van deze dag.
Hoor ons, God, en blijf niet ver.
HOOR ONS, EN KOM ONS TE HULP!
Gij zijt een wal tegen nacht en ontij,
Gij, grond van ons vertrouwen.
In uw handen, Heer, bevelen wij ons leven.
BESCHUT ONS MET DE SCHADUW VAN UW VLEUGELS!
Hier gedenken wij Jezus Messias, in zijn lijden, zijn dood.
In de dagen van zijn leven heeft Hij onze zwakheid gedragen,
onze leegte onder ogen gezien.
Hier zien wij op naar het kruis.
Laat dit uur voor ons zijn een waken en bidden met Hem.
IN UW HANDEN, HEER, BEVELEN WIJ ONS LEVEN.
AMEN.

Openingslied: Liedboek 562 t: Jaap Zijlstra; m: Antwerpen 1539

2 Hoe sloeg ik ooit uw woorden
weerspannig in de wind,
wilde niet zien of horen
hoezeer ik werd bemind,
mijn leven liep verloren,
uw stem bracht mij tot staan,
U bidt voor wie U hoonden –
o Jesu, zie mij aan.
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3 Mijn Heer die om mijn zonden
in doem en duisternis
ontluisterd en geschonden
aan ’t kruis gehangen is,
al ben ik U onwaardig,
mijn toevlucht is uw naam,
mijn redder, mijn genade –
o Jesu, zie mij aan.
Psalmgebed: Liedboek 22a

voorzang:
allen:
voorzang:
allen:
voorzang:
allen:
voorzang:
allen:
voorzang:
allen:
voorzang:
allen:

t: Psalm22,2-3.5-9; m: Bernard Huijbers

Mijn God, roep ik overdag, en Gij zwijgt,
ik roep het ’s nachts, en Gij laat mij maar roepen.
refrein
Onze vaderen hadden vertrouwen in U,
vertrouwen en Gij zijt hun redding geweest.
refrein
Zij riepen om U en Gij waart hun uitkomst,
en nooit hebt Gij dat vertrouwen beschaamd.
refrein
Ik ben geen mens meer, ik ben een worm,
gehoond door de mensen, veracht door de buurt.
refrein
Ik ben bespottelijk in aller ogen,
iedereen lacht me hoofdschuddend uit:
refrein
‘Hij zocht het bij God, laat die hem dan redden,
laat God hem bevrijden, die houdt toch van hem.’
refrein

Brieflezing: 1 Petrus 2,21b-24
Lied: Liedboek 558: 1, 2, 3, 4

t: Jan Wit; m: anoniem
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2 Heer, om uw zachtmoedigheid,
vorst die op een ezel rijdt
en om Sions onwil schreit,
Kyrie eleison.
3 Om de zalving door een vrouw,
vreugdeolie, geur van rouw,
teken van wat komen zou,
Kyrie eleison.
4 Om het brood, Heer, dat Gij breekt,
om de beker die Gij reikt,
om de woorden die Gij spreekt,
Kyrie eleison.
Lezing van het evangelie van het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs, afgewisseld met strofen van Liedboek 558
gelezen:

Matteüs 26,36-46

gezongen: Liedboek 558: 5
5 Here, om uw bloedig zweet,
als Ge alleen de wijnpers treedt,
om de kelk vol bitter leed,
Kyrie eleison.
gelezen:

Matteüs 26,47-63a

gezongen: Liedboek 558: 6
6 Om het zwijgen, het geduld,
waarmee Gij de wet vervult,
als men vruchtloos zoekt naar schuld,
Kyrie eleison.
gelezen:

Matteüs 26,63b-68

gezongen: Liedboek 558: 7
7 Om het woord van goddelijk recht
dat Gij tot uw rechters zegt,
– zelf hebt Ge uw geding beslecht, –
Kyrie eleison.
gelezen:

Matteüs 26,69-27,32

gezongen: Liedboek 558: 8
8 Om de doornen van uw kroon,
om de geseling en de hoon,
roepen wij, o Mensenzoon,
Kyrie elei son.
gelezen:

Matteüs 27,33-44

gezongen: Liedboek 558: 9
9 Om uw kruis, Heer, bidden wij,
om de speerstoot in uw zij,
ga aan onze schuld voorbij,
Kyrie eleison.
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gelezen:

Matteüs 27,45-50

korte stilte
gelezen:

Matteüs 27,51-56

gezongen: Liedboek 558: 10
10 Heer, om uw vijf wonden rood,
om uw onverdiende dood,
smeken wij in onze nood,
Kyrie eleison.
Canticum naar Filippenzen 2: Liedboek 160b

allen gaan staan

t: Sytze de Vries; m: Willem Vogel

voorzang:

Laat onder u de gezindheid zijn
van Jezus Messias, beeld van God,
die niet greep naar het zijn-als-God,
maar het naakte bestaan verkozen
en de rol van slaaf aanvaard heeft,

voorzang:

Die gelijk aan wat mensen zijn
in hun donkere diepte deelde
en gehoorzaam was tot de dood.
refrein

allen:
voorzang:
allen:

Om dit alles heeft God Hem verhoogd
en bekleed met de Naam der namen,
in zijn Naam zal eens alles zich buigen.
refrein
allen gaan zitten

Kruismeditatie
Kruishymne: Liedboek 560
t: Britt G. Hallqvist; v: Sytze de Vries; m: Egil Hovland
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2 Hij ging de weg zo eenzaam
tot in Jeruzalem.
De beulen die hem sloegen,
bespotten met een doornenkroon.
Hij zweeg en leed voor hen,
Hij deed dit ook voor hen.
3 Hij ging de weg zo eenzaam.
Hij droeg zijn eigen kruis.
Hij bad: Mijn God, vergeef hen!
Hij leed en stierf op Golgotha.
Hij deed dit ook voor ons,
voor allen, ook voor ons.
Litanie: Liedboek 300b
voorz.:

t: Niek Schuman; m: Gert Landman

1 God van ons leven, open ons hart
en maak het zo wijd als de wereld
waarover wij roepen als voor ons- zelf:

allen:

voorz.:
allen:
voorz.:
allen:
voorz.:
allen:
voorz.:
allen:

2 Over het onschuldige bloed op aarde
van alle vermoorden en alle verminkten,
de slachtoffers van haat en ver- raad:
Heer, ontferm u!
3 Over alle kinderen voor wie geen plaats is,
die worden geboren in oorlogsrumoer,
in armoede, honger en dorst:
Heer, ontferm u!
4 Over wie een zwaar lot moeten dragen,
daklozen, doellozen, eenzame zielen,
geschonden naar lichaam en geest:
Heer, ontferm u!
5 Over degenen die worden vervolgd,
die worden vernederd en gekleineerd,
en die men belastert en schendt:
Heer, ontferm u!
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voorz.:
allen:
voorz.:
allen:

6 Over de mensen die worden vergeten,
door niemand geacht of geborgen,
die te gering zijn om te gedenken:
Heer, ontferm u!
7 Over wie leven in angst, pijn en zorgen,
over wie bang zijn om te sterven,
en over onszelf in het uur van de dood:
Heer, ontferm u!

Avondgebed:
voorg.:
Wanneer geen kloof zich dichten laat,
onoverkomelijk de bergen zijn van alle pijn en moeite, –
wees Gij dan onze God,
een schuilplaats tegen weer en wind,
een stem die roept, een hart dat weet.
Wanneer een mens zich zo verlaten weet
dat hij in zwijgzaamheid verhardt, –
wanneer een mens zich zo verraden weet
dat zelfs uw naam gemeden wordt, –
laat dan de woorden van uw Zoon
ons in het hart geschreven staan:
ons leven in uw handen aanbevolen.
Uw liefde heeft Hem toegedekt,
voor al de kou tot in de dood;
ook ons bewaart Gij
voor de nacht die blijft.
Laat de nieuwe dag daarvan een teken zijn.
allen:

Onze Vader…

Hymne: Liedboek 590

t: Ad den Besten en Jan Wit; m: Mainz 1628

2 De wereld gaf / Hem slechts een graf,
zijn wonen was Hem zwerven;
al zijn onschuld werd Hem straf
en zijn leven sterven.
3 Hoe slaapt Gij nu, / die men zo ruw
aan ’t kruishout heeft gehangen.
Starre rotsen houden U,
rots des heils, gevangen.
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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.
5 Hoe wonderlijk, / uitzonderlijk
een sabbat is gekomen:
eens voor al heeft Hij het juk
van ons afgenomen.
Psalmvers: Liedboek 196

t: Psalm 31,6; m: gregoriaans

voorzang:

In uw handen Heer, beveel ik mijn leven.

voorzang:

Want Gij Heer God, hebt ons verlost,
uw waarheid heeft ons vrijgemaakt.
In uw handen Heer, beveel ik mijn leven.

allen:

voorzang: Eer aan de Vader door de Zoon
in de eenheid met de Geest.
allen:
In uw handen Heer, beveel ik mijn leven.
Stilte

voorganger: ds. Pieter Endedijk
organist: Henk Kamphuis
met medewerking van enkele leden van de cantorij
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