Viering van Goede Vrijdag

2 april 2021
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Aan deze viering werken mee:
het Team AV-apparatuur
Mannes Hofsink - orgel
Peter Rippen - piano
Anneke van der Heide, Martijn Jager, Karin Heesen
en Simon Gjaltema - zang
Voorgangers: Alberte van Ess, Marga Baas en Marjanne Binsbergen

ORDE VAN DIENST
ORGELSPEL “O Lamm Gottes, unschuldig” (Op. 67)
- Max Reger (1873-1916)
OPENINGSGEBED
Voorganger: Deze dag
verstomt ons spreken
wij vallen stil
en hopen op uw Woord.
Bij U Heer, schuilen wij
in het onbarmhartig licht
van deze dag.
Hoor ons en kom ons te hulp.
Blijf ons niet ver.
Gij zijt ons immers een beschutting
bij nacht en ontij.
Behoed ons
in de schaduw van uw vleugels
als wij hier waken en bidden
met Hem, uw Zoon
die tot in de dood
aan U vasthield.
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ZINGEN

“Blijf bij mij” (tekst Matteüs 26:38, muziek J. Berthier) uit
de traditie van Taizé.

KRUISWEGSTATIES
We staan stil bij 7 kruiswegstaties van Martien van Woerkum.
Ze worden afgewisseld met korte gebeden en pianospel.
Als we bij de statie van Jezus’ sterven aan het kruis zijn aangekomen,
is het een ogenblik stil en wordt de Paaskaars gedoofd.
ZINGEN Lied 573, “De Moeder stond door smart bevangen” (tekst

anoniem, 12de eeuw? ‘Stabat Mater Dolorosa’, vertaling W. Wilmink; melodie
Mainz 1661).

Moeder stond door smart bevangen
en met tranen langs haar wangen
waar haar Zoon gekruisigd hing
en het was haar in haar lijden
of een zwaard haar kwam doorsnijden
dat dwars door het hart heen ging.
Hoe verdrietig en verloren
was de toch zo uitverkoren
moeder die Hem ’t leven gaf.
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Ze moest klagen, ze moest rouwen
en ze beefde bij ’t aanschouwen
van zijn vreselijke straf.
Wie voelt er geen tranen komen
die daarheen wordt meegenomen,
waar hij Christus’ moeder vindt?
Wie zou tranen binnenhouden
als hij dat verdriet aanschouwde
van de moeder bij haar kind?
Zij zag wat Hij heeft geleden
voor het kwaad dat mensen deden,
zag de zwepen, zag het slaan,
hoorde ’t kind, door haar gedragen,
stervende om bijstand vragen,
zag hoe Hij is doodgegaan.
Vrouw van liefde en genade,
wil toch op mijn schouders laden
alles wat u lijden doet.
’k Wil mijn hart aan Hem verpanden,
laat mij dan van liefde branden
opdat ik Hem zo ontmoet.
Moeder, wil mijn hart bezeren
met de wonden die Hem deren,
die zo nederig wilde zijn
om te lijden voor mijn zonden.
Laat mij lijden aan zijn wonden,
laat mij delen in zijn pijn.
Laat mij huilen aan uw zijde,
laat het kruis ook mij doen lijden
tot ik zelf eens doodgaan moet.
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’k Wil mij naar het kruis begeven
om daar met u mee te leven
in wat Hem zo lijden doet.
Stralende, ik moet u eren,
wil u toch niet van mij keren,
laat mij huilend bij u staan.
Laat mij Christus’ dood ervaren,
laat mij in mijn hart bewaren
al wat Hem is aangedaan.
Laat zijn pijnen mij genaken,
laat het kruis mij dronken maken
van de liefde voor uw Zoon
en wil dan mijn voorspraak wezen
als ik ’t helse vuur moet vrezen
na het oordeel voor zijn troon.
Laat het kruis over mij waken,
laat zijn dood mij sterker maken,
zodat Hij me begeleidt
en mijn ziel, als ’t lijf moet sterven,
de verrukking doet verwerven
die de hemel ons bereidt.
GOEDE VRIJDAG GEBEDEN
ZEGENBEDE
Voorganger: In uw handen, o Heer,
bevelen ook wij ons leven.
In uw hoede bevelen wij elkaar aan.
Laten wij waken en bidden
dat uw liefde
ook ons zal vinden en bewaren.

6
Dat wij niet eindigen in het duister,
maar dat in de nacht
voor ons allen een licht opgaat
en alle dingen worden goedgemaakt.
Laat het zo mogen zijn.
STILTE

