Stille Week 2022
maandag 11.04.2022 – zaterdag 16.04.2022

Via Dolorosa
Hervormde gemeente Nieuw-Beijerland
We vragen u vriendelijk het boekje na de bijeenkomst
weer in te leveren bij de uitgang.

We heten u van harte welkom in het
kerkgebouw van de hervormde gemeente van
Nieuw-Beijerland. In deze week voorafgaand
aan Goede Vrijdag en Pasen hebben wij elke
avond een bezinningsmoment. Terecht draagt
deze week, binnen het kerkelijk jaar, de naam
Stille Week. We voegen ons als Hervormde
Gemeente Nieuw-Beijerland en andere
belangstellenden in de goede traditie van
samenkomen in onze oude kerk om stil te zijn,
te luisteren én om onze kerkliederen te zingen
welke ons meevoeren in onze bezinning. En
dat allemaal in een sobere sfeer, om recht te
doen aan het lijden van Jezus in zijn laatste
week als mens op aarde. We trekken met
elkaar op en laten het Evangelie van lijden en
sterven tot ons komen. Deze week worden we
stil gezet bij een zestal ontmoetingen met
Jezus op weg naar Zijn dood. Het thema van
deze week is Via Dolorosa.

Maandag
Aangeraakt door een misdadiger - Malchus
Ik, Malchus, een dienstknecht van Kajafas was
in de hof om Jezus, de man uit Nazareth
gevangen te nemen. Een bijzonder tijdstip,
een bijzondere opdracht, een bijzondere man.
Maar daar waar ik dacht op alles voorbereid te
zijn, werd ik overrompeld. Overrompeld door
Zijn goedheid en liefde.
Dinsdag
Vertel mij: ‘Wat is waarheid?’ - Pilatus
Ik, Pilatus, een grootheid in het Romeinse rijk,
ontmoette Hem in de rechtszaal. Een roerige
rechtszaak in een roerige tijd. Wat kon ik
doen? Mijn positie, ja mijn leven, stond op het
spel. Maar deze man, een misdadiger, een
koning?
Woensdag
Van plaats geruild - Barabbas
Ik, Barabbas, een moordenaar noemt men mij.
Gevangen en gestraft voor wat ik heb gedaan.
Tot die dag dat ik naast Hem stond. Mijn
vrijheid in ruil voor de Zijne.

Donderdag
Ik droeg Zijn kruis - Simon van Cyrene
Ik, Simon, een heel gewone man ontmoette in
de vroege morgen een mensenmassa op weg
naar buiten de stad. Ruw werd ik gedwongen
het kruis van Hem in het midden over te
nemen. Het voor Hem te dragen daar naar de
plaats waar deze misdadiger geëxecuteerd
zou worden. En keuze had ik niet, mijn
reinheid opgegeven…
Vrijdag
De discipel Johannes
Daar hangt Hij, mijn Meester aan een kruis.
Hard geslagen, vastgenageld, Zie Hem,
stervend aan een kruis. Hij, die onze straf wil
dragen, door zijn eigen volk verguisd.
Zaterdag
Ik stond er bij – rondom het kruis
Hij voor mij? Christus, het volmaakte paaslam,
droeg ons weerzinwekkend lot? Hij, die onze
zonden wegnam, Hij verzoent ons weer met
God.

Maandag 11 april 2022

Aangeraakt door een misdadiger - Malchus
Stilte
Aanvangskoraal, orgel
Zingen: In deze stilte
Geef ons uw vrede,
in deze stilte.
Breng onze onrust tot rust.
Geef ons uw vreugde,
in deze stilte.
Breng onze onrust tot rust.
Geeft ons uw vrede,
In deze stilte.
Breng onze onrust tot rust.
Stilte
Gebed

Bijbellezing: Johannes 18: 1-11 door Matthias
Nadat Hij dit gezegd had, vertrok Jezus met
Zijn discipelen naar de overkant van de beek
Kedron, waar een hof was, die Hij met Zijn
discipelen inging. En Judas, die Hem
verraadde, kende die plaats ook, omdat Jezus
daar vaak met Zijn discipelen samengekomen
was. Judas dan, die de afdeling soldaten en
enkele dienaars van de overpriesters en
Farizeeën meegenomen had, kwam daar met
lantaarns, fakkels en wapens. Jezus dan, Die
alles wist wat er over Hem komen zou, trad
naar voren en zei tegen hen: Wie zoekt u? Zij
antwoordden Hem: Jezus de Nazarener.
Jezus zei tegen hen: Ik ben het. En Judas, die
Hem verraadde, stond ook bij hen. Toen Hij
dan tegen hen zei: Ik ben het, deinsden zij
terug en vielen op de grond. Hij vroeg hun dan
opnieuw: Wie zoekt u? En zij zeiden: Jezus de
Nazarener. Jezus antwoordde: Ik heb u
gezegd dat Ik het ben. Als u dan Mij zoekt,
laat dezen weggaan. Dit zei Hij opdat het
woord vervuld zou worden dat Hij gesproken
had: Uit hen die U Mij gegeven hebt, heb Ik
niemand verloren laten gaan. Simon Petrus
dan, die een zwaard had, trok dat, trof de

dienaar van de hogepriester en sloeg zijn
rechteroor af. En de naam van de dienaar was
Malchus. Jezus dan zei tegen Petrus: Steek
uw zwaard in de schede. De drinkbeker die de
Vader Mij gegeven heeft, zal Ik die niet
drinken?
Bijbellezing: Mattheus 5: 43-45 door Jens
U hebt gehoord dat er gezegd is: U moet uw
naaste liefhebben en uw vijand moet u haten.
Maar Ik zeg u: Heb uw vijanden lief; zegen hen
die u vervloeken; doe goed aan hen die u
haten; en bid voor hen die u beledigen en u
vervolgen; zodat u kinderen zult zijn van uw
Vader, Die in de hemelen is, want Hij laat Zijn
zon opgaan over slechte en goede mensen,
en laat het regenen over rechtvaardigen en
onrechtvaardigen.
Stilte

Zingen: Psalm 42:6
‘k Zal tot God, mijn steenrots, spreken:
“Waarom, Heer’, vergeet Gij Mij?
‘k Ga in ’t zwart, door rouw bezweken,
Om mijns vijands dwing’landij,
Die mij hoont, mij ’t hart doorboort,
Dat gestaag deez’ last’ring hoort:
Waar is God, op Wien gij bouwdet,
En aan Wien g’uw zaak vertrouwdet?
Meditatie door Alfred Keijzer
Stilte
Luisterlied ‘’t Is middernacht, en in de hof’
Zingen: Is dat, is dat mijn Koning
Is dat, is dat mijn Koning,
Dat aller vaad’ren wens,
Is dat, is dat zijn kroning?
Zie, zie aanschouw de mens!
Moet Hij dat spotkleed dragen,
Dat riet, die doornenkroon,
Lijdt Hij die smaad, die slagen,
Hij, God, uw eigen Zoon?

Ja, ik kost Hem die slagen,
Die smarten en die hoon;
Ik doe dat kleed Hem dragen,
Dat riet, die doornenkroon;
Ik sloeg Hem al die wonden,
Voor mij moet Hij daar staan;
Ik deed door mijne zonden,
Hem al die jamm’ren aan.
O Jezus, man van smarten,
Gij aller vaad’ren wens,
Herinner aller harten
’t aandoenlijk: ‘Zie de mens!’
Laat mij toch nooit vergeten
Die kroon, dat kleed, dat riet!
Dit trooste mijn geweten:
’t is al voor mij geschied!
Gebed van Fransiscus van Assissi
Koraal, orgel
Organist Johan Maurits

We vragen u vriendelijk het boekje na de bijeenkomst
weer in te leveren bij de uitgang.

Dinsdag 12 april 2022

Vertel mij: ‘Wat is waarheid?’ - Pilatus
Stilte
Aanvangskoraal, orgel ‘Herzlig tut mig
verlangen’ M. Reger
Zingen: O Heer die onze Vader zijt
O Heer die onze Vader zijt,
Vergeef ons onze schuld.
Wijs ons de weg der zaligheid,
En laat ons hart, door U geleid,
Met liefde zijn vervuld,
Met liefde zijn vervuld.
Leg Heer uw stille dauw van rust
Op onze duisternis.
Neem van ons hart de vrees, de lust,
En maak ons innerlijk bewust
Hoe schoon uw vrede is,
Hoe schoon uw vrede is.

Dat ons geen drift en pijn verblindt,
Geen hartstocht ons verwart.
Maak Gij ons rein en welgezind,
En spreek tot ons in vuur en wind,
O stille stem in ’t hart,
O stille stem in ’t hart.
Stilte
Gebed
Bijbellezing: Johannes 18: 28-38 door Hanna
Ze brachten dan Jezus van Kajafas naar het
gerechtsgebouw, en het was 's morgens
vroeg. En zij gingen het gerechtsgebouw niet
in, opdat zij niet bezoedeld zouden worden,
maar het Pascha konden eten. Pilatus dan
ging naar buiten, naar hen toe en zei: Welke
aanklacht brengt u tegen deze Mens in? Zij
antwoordden en zeiden tegen hem: Als Deze
geen misdadiger was, zouden wij Hem niet
aan u overgeleverd hebben. Pilatus dan zei
tegen hen: Neemt u Hem en oordeel Hem
volgens uw wet. De Joden dan zeiden tegen
hem: Het is ons niet geoorloofd iemand te
doden. Dat gebeurde opdat het woord vervuld

zou worden dat Jezus gesproken had, toen Hij
aanduidde wat voor dood Hij zou sterven.
Pilatus dan ging het gerechtsgebouw weer in,
riep Jezus en zei tegen Hem: Bent U de
Koning van de Joden? Jezus antwoordde
hem: Zegt u dit uit uzelf of hebben anderen
het u over Mij gezegd? Pilatus antwoordde:
Ben ik soms een Jood? Uw eigen volk en de
overpriesters hebben U aan mij overgeleverd;
wat hebt U gedaan? Jezus antwoordde: Mijn
Koninkrijk is niet van deze wereld. Als Mijn
Koninkrijk van deze wereld was, zouden Mijn
dienaars gestreden hebben, opdat Ik niet aan
de Joden overgeleverd zou worden, maar nu
is Mijn Koninkrijk niet van hier.
Pilatus dan zei tegen Hem: U bent dus toch
een koning? Jezus antwoordde: U zegt dat Ik
een Koning ben. Hiervoor ben Ik geboren en
hiervoor ben Ik in de wereld gekomen: om
voor de waarheid te getuigen. Iedereen die uit
de waarheid is, geeft aan Mijn stem gehoor.
Pilatus zei tegen Hem: Wat is waarheid? En
nadat hij dat gezegd had, ging hij opnieuw
naar buiten naar de Joden, en zei tegen hen:
Ik vind geen schuld in Hem.

Stilte
Zingen: Psalm 26:1
O Heer, doe Gij mij recht!
Ik wandel als Uw knecht
En vind mijn lust in Uw gebod.
Ik blijf op U betrouwen,
Op U, mijn rotssteen, bouwen:
Ik zal niet wank’len, grote God!
Meditatie door Jan Peter Treur
Stilte
Luisterlied ‘Zie de mens’
Zingen: Grote God zie ons verlegen
Grote God, zie ons verlegen,
Ogen hunkerend naar licht
Over nevelige wegen
Dakloos: zwervers zonder zicht,
Roepend al te grote woorden,
Lamgeslagen, ziende blind,
Zoekers die zichzelf verloren
Hoe wij zoeken, niemand vindt.

Christus, hoor ons diep verlangen
vrij van heimwee thuis te zijn,
waar wij blij verbaasd ontvangen
levend water, brood en wijn;
om te delen, door te geven
parels uit een oude schat,
niet nog langer zo te leven
als wij nu doen: moe en mat.
Goede Geest, wek ons vertrouwen:
Gloed van God, U zoekt, U vindt;
U bent vuur dat doet aanschouwen
Licht dat nevels overwint.
Doe ons spreken, hoe verlegen:
Hoogste tijd om op te staan!
Christus gaat langs onze wegen
Het is tijd om mee te gaan.
Gebed van Dietrich Bonhoeffer
Koraal, orgel ‘Lam Gods dat zo onschuldig’ L.
Morée
Organist Aart van Andel

We vragen u vriendelijk het boekje na de bijeenkomst
weer in te leveren bij de uitgang.

Woensdag 13 april 2022

Van plaats geruild - Barabbas
Stilte
Aanvangskoraal, orgel ‘O Welt, ich muss dich
lassen’ H.F. Micheelsen
Zingen: Heer, ik kom tot U
Heer, ik kom tot U,
Hoor naar mijn gebed.
Vergeef mijn zonden nu,
En reinig mijn hart.
Met Uw liefde, Heer,
Kom mij tegemoet,
Nu ik mij tot U keer,
En maak alles goed.
Zie mij voor U staan,
zondig en onrein.
O, Jezus raak mij aan,
Van U wil ik zijn.
Stilte

Gebed
Bijbellezing: Markus 15: 1-15 door Thérèse
En meteen, 's morgens vroeg,
beraadslaagden de overpriesters met de
oudsten en schriftgeleerden en heel de Raad,
en nadat zij Jezus gebonden hadden,
brachten zij Hem weg en leverden zij Hem
over aan Pilatus. En Pilatus vroeg Hem: U
bent de Koning van de Joden? En Hij
antwoordde hem en zei: U zegt het. En de
overpriesters beschuldigden Hem van veel
dingen, maar Hij antwoordde niets. En Pilatus
stelde Hem opnieuw een vraag en zei:
Antwoordt U niet? Zie, hoeveel zij tegen U
getuigen! Maar Jezus antwoordde helemaal
niets meer, zodat Pilatus zich verwonderde.
Nu liet hij op een feest één gevangene voor
hen los, wie zij maar wensten. En er was er
een, die Barabbas heette, die gevangenzat
met medeoproermakers die in het oproer een
moord begaan hadden. En de menigte
schreeuwde en begon te eisen dat hij zou
doen zoals hij altijd voor hen gedaan had. En
Pilatus antwoordde hun: Wilt u dat ik de

Koning van de Joden voor u loslaat? Want hij
wist dat de overpriesters Hem uit afgunst
overgeleverd hadden. Maar de overpriesters
hitsten de menigte op, dat hij liever Barabbas
voor hen zou loslaten. En Pilatus antwoordde
opnieuw en zei tegen hen: Wat wilt u dan dat
ik met Hem doen zal Die u de Koning van de
Joden noemt? En zij riepen opnieuw: Kruisig
Hem! Maar Pilatus zei tegen hen: Wat voor
kwaad heeft Hij dan gedaan? En zij riepen nog
harder: Kruisig Hem! Pilatus nu wilde de
menigte tevredenstellen en liet Barabbas voor
hen los; en hij leverde Jezus , nadat hij Hem
gegeseld had, over om gekruisigd te worden.
Bijbellezing: Romeinen 8: 15-17 door Sarah
Want u hebt niet de Geest van slavernij
ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u
hebt de Geest van aanneming tot kinderen
ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader!
De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij
kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn,
dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van
God en mede-erfgenamen van Christus;
wanneer wij althans met Hem lijden, opdat wij
ook met Hem verheerlijkt worden.

Stilte
Zingen Psalm 54:1, 2 en 4
O God, verlos mij uit den nood
En red door Uwen naam mijn leven.
Mijn rechtszaak zij aan U verbleven;
Och, of Uw arm mij bijstand bood!
O God, sla acht op mijn gebed,
Neig tot mijn rede gunstig d’ oren,
En wil mijn bitt’re klacht verhoren,
Zo word’ ik uit den angst gered.
Want vreemden steken ’t hoofd omhoog
Tot mijn verderf. Ik zie tirannen,
Om mij te doden, samenspannen;
Zij stellen God zich niet voor ’t oog.
Zie, God, Die nimmer mij vergeet,
Is mij een Helper in mijn lijden.
Hij voert hen aan, die voor mij strijden,
En ondersteunt mij in mijn leed.
Want God wil mij Zijn bijstand bien,
Hij heeft mij ’t onheil doen ontkomen
En mijn benauwdheid weggenomen:
Ik heb mijns vijands val gezien.

Meditatie door Cristian van den Doel
Stilte
Luisterlied ‘Abba Vader’
Zingen Lam Gods dat zo onschuldig
Lam Gods, dat zo onschuldig,
Zo moedig en geduldig,
Aan ’t schandlijk kruishout lijdt,
Verdienden niet mijn zonden
Die striemen en die wonden?
Ik weet dat Gij onschuldig zijt!
Niet Gij, nee ik moest sterven
En ’s Vaders liefde derven
In eindeloze pijn!
Maar in uw mededogen
Sloeg Gij op mij uw ogen
En wilde mijn Verlosser zijn.
Dat ik U dankbaar nader,
O Voorspraak bij de Vader,
Wat is uw liefde groot!
Gij wilde mij hergeven
Het eeuwig, hemels leven

en stierf daarom die wrede dood.
O Godslam, nooit volprezen,
Leer mij de zonde vrezen,
Waarvoor Gij stierf aan ’t kruis!
Deel mij uw grote vreden,
Deel mij uw hemel mede
En leid mij eens in ‘t vaderhuis
Gebed Onze Vader
We bidden dit gezamenlijk

Koraal, orgel ‘Fuga in D’ J.S. Bach
Organist Johan Verzendaal

We vragen u vriendelijk het boekje na de bijeenkomst
weer in te leveren bij de uitgang.

Donderdag 14 april 2022

Ik droeg Zijn kruis - Simon van Cyrene
Stilte
Aanvangskoraal, orgel ‘O hoofd, vol bloed en
wonden’ L. Morée
Zingen: Hier in uw heiligdom
Hier in uw heiligdom,
Dicht bij de troon,
Vraagt uw aanwezigheid ons stil te zijn.
Zo komen wij tot U,
Met heilig ontzag,
Als Uw Geest ons trekt tot U.
Rein door uw zuiver bloed,
Met zekerheid
Dat wij geboren
In uw liefde zijn.
Staan wij vrijmoedig hier
En antwoordt ons hart
Op de roepstem van uw Geest

Heer, ik wil horen
Uw zachte stem
Laat and’re stemmen in mij zwijgen.
Open mijn ogen, Heer
Opdat ik het licht
Van uw aangezicht zal zien.
Stilte
Gebed
Bijbellezing: Markus 15: 21 en 22 door
Therese
En zij dwongen een voorbijganger, Simon van
Cyrene, die van de akker kwam, de vader van
Alexander en Rufus, dat hij Zijn kruis droeg.
En zij brachten Hem naar de plaats Golgotha,
dat is vertaald: Schedelplaats.
Bijbellezing: Mattheus 11: 28-30 door Leonore
Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast
zijn, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op
u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en
nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw
ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.

Zingen: Psalm 84:4
Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort,
Elk hunner zal in ’t zalig oord
Van Sion haast voor God verschijnen.
Let, Heer der legerscharen, let
Op mijn ootmoedig smeekgebed!
Ai, laat mij niet van druk verkwijnen,
Leen mij een toegenegen oor,
O Jakobs God, geef mij gehoor!
Stilte
Meditatie door Willem Kolthof
Luisterlied ‘Kom tot mij’
Stilte
Gedicht Simon van Cyrene
Zingen: Door de nacht van strijd en zorgen
Door de nacht van strijd en zorgen
Schrijdt de stoet der pelgrims voort,
Vol verlagen naar de morgen,
Waar de hemel hen verhoort.

Door de nacht leidt ons ten leven
Licht dat weerlicht overal,
Dat ons blinkend zal omgeven,
Als ons God ontvangen zal.
In ons hart is dit de luister,
Dit de liefde die ons leidt
Op de kruistocht door het duister
Naar de lichte eeuwigheid
Zo gaan wij hier met elkander
door de nacht op weg naar huis,
Pelgrims die uit alle landen
Samenkomen om het kruis.
Het avondgebed van Maarten Luther
Koraal, orgel ‘Ik wil mij gaan vertroosten’
Organist Johan Verzendaal

We vragen u vriendelijk het boekje na de bijeenkomst
weer in te leveren bij de uitgang.

Zaterdag 16 april 2022

Wij rondom het kruis
Samenzang: Via Dolorosa (Sela)
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.
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!”.

Zijn kruis werd een troon, zijn bloed wast ons
schoon
en het stroomt door het hart van Jeruzalem.
Gebed
“Vader, vergeef het hun want zij weten niet
wat zij doen!”
Lezing: Luk. 23: 33-35
Samenzang: Ik zwijg bij ’t kruis in groot
verdriet
Ik zwijg bij ’t kruis in groot verdriet:
Ik zie uw lijden aan
En weet: Heer, wat er is geschied,
Heb ik U aangedaan.
Uit hoge hemel kwam U neer
En zocht mij, ver van huis,
Maar ik heb U verstoten, Heer,
En sloeg U aan het kruis.
Ik heb naar eigen wil geleefd,
De smalle weg veracht.
Ik ben’t, die U verraden heeft,
Die U in lijden bracht.

Zie hoe ik met mijn schuld hier sta:
Wie redt mij, spreekt mij vrij?
Ik pleit alleen op uw gena;
Ontferm U over mij
Ik zing bij ’t kruis een dankbaar lied:
Ik zie uw lijden aan
En weet: Heer, wat er is geschied,
Hebt U voor mij gedaan.
Koor: Kruis van Christus, hout der schande
Kruis van Christus, hout der schande,
Aan u kleeft onschuldig bloed,
Nu God zelf door mensenhanden
Aan u hangt en bloeden moet.
Die als Koning der getijden
Troonde in het eeuwig licht,
Is hier toonbeeld van het lijden
Dat wij hebben aangericht.
Vals zijn de beschuldigingen,
Vals de laster, het verwijt,
Nu de Oorsprong aller dingen
Zelf aan heel zijn schepping lijdt.

Zal zijn licht voor altijd doven
Nu het duister alles dekt?
Komen wij de nacht te boven
die wij zelf hebben verwekt?
En tot aan het eind der tijden
Staat het kruis hoog opgericht.
In het menselijke lijden
Zien wij God in het gezicht.
“Voorwaar, Ik zeg U heden, gij zult met Mij in
het Paradijs zijn.”
Lezing: Luk. 23: 36-43
Solo: Richt je ogen op Jezus door Joëlle
O ziel ben je moe en onrustig
En zie je het levenslicht niet
Er ’s licht als je kijkt naar de Redder
En leven waar Hij in voorziet
Richt je ogen op Jezus
bewonder Zijn heerlijk gezicht
Al het aardse zal dan vervagen
In de glans van Zijn glorie en licht.

Door dood naar het eeuwige leven
Ging Hij en wij volgen Hem daar
De zonde heeft in ons geen kracht meer
In Hem zijn wij overwinnaars
Nee, nooit zal Zijn Woord je beschamen
Geloof Hem en alles komt goed
Vertel dan de stervende wereld
dat Jezus de zonden verzoend
Koor: Zoon van David, om de slagen
Zoon van David, om de slagen,
Om de eenzaamheid zo groot,
Waardig koninklijk gedragen
In uw liefde totterdood,
Zie mij, smekeling, hier staan,
Zie mij met ontferming aan!
Om de geest door U gegeven,
Liefde als uw laatste woord,
- Zelfs een moordenaar mag leven
Omdat Gij zijn vragen hoort –
Zie mij, smekeling, hier staan,
Zie mij met ontferming aan!

Om dit schandhout van het lijden,
Deze last zwaar op uw rug,
levensboom voor jood en heiden,
Bloeiend hout vol goede vrucht, Zie mij, smekeling, hier staan,
Zie mij met ontferming aan!
“Vrouw, zie uw zoon. …Zie uw moeder.”
Lezing: Joh. 19: 25-27
Muzikaal intermezzo
“Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij
verlaten?”
Lezing: Mat: 27: 45-49
Samenzang: Ps 22:1
Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij,
En redt mij niet, terwijl ik zwoeg en strij’,
En brullend klaag in d’ angsten die ik lij’,
Dus fel geslagen?
‘t Zij ik, mijn God, bij dag moog’ bitter klagen,
Gij antwoordt niet; ‘t Zij ik des nachts moog’
kermen.
Ik heb geen rust, ook vind ik geen ontfermen
In mijn verdriet.

Koor: Kyrie
Als onze dagen donker zijn;
U bent dichtbij.
U weet hoe ver het licht kan zijn.
Heer, blijf heel dichtbij.
Kyrie, kyrie, kyrie eleison.
Als wij vermoeid en zoekend zijn;
U bent dichtbij.
U weet hoe zwaar de weg kan zijn.
Heer, blijf heel dichtbij.
Als wij verdwalen in de tijd;
U bent dichtbij.
U bent er tot in eeuwigheid.
Heer, blijf heel dichtbij.
“Mij dorst!”
Lezing: Joh. 19:28
Samenzang: Ps. 42:1
't Hijgend hert, der jacht ontkomen,
Schreeuwt niet sterker naar 't genot
Van de frisse waterstromen,
Dan mijn ziel verlangt naar God.

Ja, mijn ziel dorst naar den HEER;
God des levens, ach, wanneer
Zal ik naad'ren voor Uw ogen,
In Uw huis Uw naam verhogen?
Koor: Met U alleen (Sela)
U bent mijn God, U kent mijn dorst.
U bent mijn diep verlangen.
Als U niet spreekt, door Woord en Geest,
hoe zou ik U ontvangen?
Hoor mijn gebed, o God die redt:
met U alleen wil ik nog leven.
Als U niet heelt, mijn lijden deelt,
hoe zou ik dan nog hopen?
Maar God, ik ben door U gekend;
U bent met mij bewogen.
Mijn God, U weet wat mij ontbreekt,
al wat mij kan benauwen.
Uw Geest brengt rust, maakt mij bewust,
leert mij op U vertrouwen.
“Het is volbracht!”
Lezing: Joh. 19:30

Samenzang: O Kostbaar Kruis
O kostbaar kruis, o wonder Gods,
Waaraan de Prins der glorie stierf;
Ik wil om U zijn zonder trots,
Ik acht verlies wat ik verwierf.
Bewaar mij dat ik roemen zou
Dan in mijns Heren Christi dood.
Al wat ik anders noemen zou
Is niets bij dit mysterie groot.
O angst en liefde, ondereen
Vermengd als wat er en als bloed,
Zij wijzen naar het wonder heen
Van Hem die op de aarde boet.
Het rode bloed, zijn koningskleed
Bedekt het schandelijke kruis,
Dat wordt door alles wat Hij leed
De levensboom van ’t paradijs.
En door zijn dood en door zijn bloed
Is nu de wereld dood voor mij
Ik ben gestorven, maar voor goed
Van heel de dode wereld vrij.

De aarde zelf is veel te klein
Voor wie U waarlijk loven wil.
Uw liefde is een groot geheim,
Zij vraagt geheel mijn hart en ziel.
Gebed: ‘Onze Vader’
Onze Vader die in de hemelen zijt
Uw Naam worde geheiligd
Uw koninkrijk kome
Uw wil geschiedde
In de Hemel zo ook op de aarde
Geef ons heden ons dagelijks brood
Vergeef ons onze schulden gelijk ook wij
vergeven onze schuldenaren
Leid ons niet in verzoeking
Maar verlos ons van de boze
Want van U is het koninkrijk en de kracht en
de heerlijkheid
Tot in der eeuwigheid
Amen
“Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn Geest!”
Lezing: Luk. 23: 44-46

Samenzang: Blijf mij nabij
Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt.
De nacht valt in, waarin geen licht meer
straalt.
Andere helpers, Heer, ontvallen mij.
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij.
Wees bij mij, nu de dag ten einde spoedt.
Alles verdoft wat glans bezat en gloed.
Alles vervalt in ’t wisselend getij,
Maar Gij die eeuwig zijt, blijf mij nabij.
U heb ik nodig, Uw genade is
Mijn enig licht in nacht en duidsternis.
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij?
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij.
Ik vrees geen kwaad, want bij mij is de Heer.
Tranen en leed zijn nu niet bitter meer.
Waar is uw prikkel, dood, wat dreigt ge mij?
Ik triomfeer, mij is de Heer nabij.

Houd, Heer, uw kruis hoog voor mijn brekend
oog,
Licht in het duister, wijs de weg omhoog.
Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij.
In dood en leven, Heer, wees Gij nabij.
Organist: Aart van Andel

