Protestantse gemeente Het Trefpunt
te Bennebroek
Orde van dienst voor Goede Vrijdag 2 april 2021
Aanvang 19.30 uur

Thema: Doorgang

Voorganger: ds. E.O. Sondorp
Organist: Addy Alberts
Lector: IJntze Bruinewoud

Welkom
Aansteken van de kaars
Luisteren naar Psalm 22:1 (variatie op onderstaande tekst)
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 voorbij?
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.
Inleiding met aandacht voor het liturgisch bloemstuk
Stilte
Luisteren naar Psalm 22:3 (variatie op onderstaande tekst)
Maar ik, mijn God, lig machteloos terneer.
Ik word vertrapt, ik heb geen leven meer.
Meesmuilend gaan zij tegen mij tekeer,
al die mij smaden.
Zij raden mij, terwijl zij mij verraden:
Zoek het bij God, geef Hem uw leed te dragen,
Hij zal u redden naar zijn welbehagen',
zo klinkt hun spot.
Groet
V: De Heer zij met u.
Bemoediging
V: Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft
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Drempelgebed
Luisteren naar Lied 561: 1 t/m 5
O liefde die verborgen zijt
in diepe stilten eeuwigheid,
erbarm u over ons bestaan,
het wordt verraden en verdaan.
Hoe achtloos in ons midden wordt
het kostbaar mensenbloed gestort
en in het onbarmhartig licht
het kruis des Heren opgericht.
De minsten van de mensen zijn
daar uitgestrekt in angst en pijn.
Tot aan het eind der wereld lijdt
Christus in hun verlatenheid.
O liefde uit de eeuwigheid
die met ons mens geworden zijt,
wij bidden, laat ons niet alleen
in al het duister om ons heen,
opdat ook wij o Heer U niet
verlaten in uw diep verdriet
maar bij U zijn in al de pijn
waarmee de mensen mensen zijn.
Kyriëgebed
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HET WOORD
Gebed om de Geest
De lezingen worden in afwisseling door lector en voorganger gelezen.
Lezen: Exodus 12: 21-28 (Lector)
Luisteren naar Lied 130: 1 en 2
Uit diepten van ellende
roep ik tot U, o Heer.
Gij kunt verlossing zenden,
ik werp voor U mij neer.
O laat uw oor zich neigen
tot mij, tot mijn gebed.
Laat mij gehoor verkrijgen,
red mij, o Here red!
Zoudt Gij indachtig wezen
al wat een mens misdeed,
wie zou nog kunnen leven
in al zijn angst en leed?
Maar Gij wilt ons vergeven,
Gij scheldt de schulden kwijt,
opdat wij zouden vrezen
uw goedertierenheid.
Lezen: Johannes 18: 1-11 (Voorganger)
Lezen: Johannes 18: 12-27 (L)
Luisteren naar Lied 586: 1
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Zie de mens die in zijn lijden
teken werd voor alle tijden
van wat liefde dragen kan.
Lezen: Johannes 18: 28-40 (V)
Lezen: Johannes 19: 1-16a (L)
Luisteren naar Lied 586: 2
Weerloos heeft Hij heel zijn leven
zich aan anderen gegeven –
weergaloos is Hij alleen.
Lezen: Johannes 19: 16b-30 (V)
De Paaskaars wordt gedoofd
Stilte
Luisteren naar Lied 586:3
Die hem ooit op handen droegen
zijn dezelfden die hem sloegen
en die vroegen om zijn dood.
Lezen: Johannes 19: 31-37 (L)
Lezen: Johannes 19: 38-42 (V)
Orgelspel
Luisteren naar ‘Hoe ver is de nacht’ (Verzameld Liedboek blz. 389)
Hoe ver is de nacht, hoe ver,
wachter hoe ver is de nacht?
De morgen komt, zegt de wachter, maar nog is het nacht.
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Beklag Gods

Mijn volk, wat heb Ik u misdaan en waarmee heb Ik u bedroefd? Mooi als de
hemel schiep Ik de aarde, licht in de dauw en de vloeiende bron, zon in de
ogen van mensen die leven. Waarom wordt alles gewijd aan de dood?
Mijn volk, wat heb Ik u misdaan en waarmee heb Ik u bedroefd? Toen u
geslagen werd, ben Ik gekomen. Heb Ik u niet eigenhandig bevrijd? In uw
verdriet heb Ik naast u gezeten. Waarom wordt wie bij u vreemdeling is,
vergeten?
Mijn volk, wat heb Ik u misdaan en waarmee heb Ik u bedroefd? Honger en
dorst heb Ik met u geleden. Water ontsprong aan de mondige rots. Brood
werd Ik, heb mij in liefde gebroken. Waarom blijft de honger zo groot?
Mijn volk, wat heb Ik u misdaan en waarmee heb Ik u bedroefd? Zoals een
moeder haar kinderen zegent, zoals zij warmte geeft wanneer zij voedt, ben Ik
de machtige, ben Ik die lenigt. Waarom smeden jullie wapens en denken jullie
aan moorden?
Mijn volk, wat heb Ik u misdaan en waarmee heb Ik u bedroefd? Als de
rechtvaardige ben Ik gekomen. Onder u was Ik degene die dient. Heb Ik niet
zelf u de voeten gewassen? Waarom heerst onder u dan het recht van de
sterkste en de macht van de dood? (Naar Maria de Groot)

GEBEDEN
Gebed met als afsluiting het Onze Vader …
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
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 eeuwigheid. Amen.
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ZEGEN
Luisteren naar het slotlied: Lied 590: 1,2, en 5
Nu valt de nacht. Het is volbracht:
de Heer heeft heel zijn leven
voor het menselijk geslacht
in Gods hand gegeven.
De wereld gaf
Hem slechts een graf,
zijn wonen was Hem zwerven;
al zijn onschuld werd Hem straf
en zijn leven sterven.
Hoe wonderlijk,
uitzonderlijk
een sabbat is gekomen:
eens voor al heeft Hij het juk
van ons afgenomen.
Zegen
Een woord voor de stilte
Stilte
De dienst wordt voortgezet op Stille Zaterdag om 19.30 uur.

Voor het live volgen of na afloop bekijken/beluisteren van de dienst kunt u
terecht op onze website: www.pkntrefpunt.nl , respectievelijk onder de
rubrieken ‘Actueel’ en ‘Kerkdiensten in beeld en geluid’.
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