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*********************************************************************************************************************************

OPENING
- Welkom
- Stil Gebed, Onze hulp en groet
- Uitleg opzet van de dienst
Zingen: Sela: Via Dolorosa
- Kinderen naar het Bijbeluur
Gebed
Verlating
- Bijbellezing: Marcus 15 : 33 – 39
- Boodschap
Zingen: Psalm Project 22: Mijn God, waarom?
Onschuld
- Bijbellezing: Marcus 14 : 55 – 65
- Boodschap
Zingen: NLB 576b: 1,2 en 3: O hoofd vol bloed en wonden
Redding
GOEDE VRIJDAG
- Bijbellezing: Marcus 14 : 17 – 25
- Boodschap
Zingen: Opwekking 705: Toon mijn liefde
Viering Heilig Avondmaal
- Gebed voor de viering
Zingen: NLB 23c : 1,2,3,4 en 5: Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij
- Uitdelen brood en wijn
Zingen: NLB 575: 1, 2 en 6: Jezus, leven van ons leven
Dankgebed
Zingen: Sela: Hard geslagen, vastgenageld
- Zegen
- Doven van de kaars
- We verlaten in stilte de zaal
Collecte aan de uitgang.

Overmaken:
NL 02 ABNA 048 3200
689
Omschrijving:
Collecte 15 april 2022
Via link:
cgkdeopenhof.nl/geven

Of scan onderstaande QRcode:

VIA DOLOROSA
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.
Psalm 22 Psalm Project
Mijn God, mijn God waarom verlaat
U mij en bent zo ver, terwijl ik tot U
schrei,
en redt mij niet, maar gaat aan mij
voorbij? Hoe blijft Gij zwijgen?
Mijn God, mijn God waarom verlaat
U mij en bent 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.
Mijn God, mijn God waarom verlaat
U mij…..
Maar ik, mijn God, ‘k lig machteloos
terneer.
Ik word vertrapt, ik heb geen leven
meer.
Al spottend gaan zij tegen mij
tekeer, zij die mij smaden.
Zo luidt hun raad terwijl mij zij
verraden,
zoek het bij God, geef Hem uw leed
te dragen.
Hij zal u redden, naar zijn
welbehagen, zo klinkt hun spot.
Mijn God, mijn God waarom verlaat
U mij………mijn God?

NLB 576b : 1, 2 en 3
O hoofd vol bloed en wonden,
bedenkt met smaad en hoon,
o hoofd zo wreed geschonden, uw
kroon een doornenkroon,
o hoofd eens schoon en heerlijk
en stralend als de dag,
hoe lijdt Gij nu zo deerlijk!
Ik groet u vol ontzag.

Terwijl de vijand toe moet zien,
maakt u mijn tafel klaar.
U vult mijn beker, zalft mijn hoofd,
en redt mij in gevaar.
Uw trouw en goedheid volgen mij,
uw liefde, dag aan dag;
en wonen zal ik in Gods huis
zo lang ik leven mag. .

O hoofd zo hoog verheven
o goddelijk gelaat,
waar werelden voor beven,
hoe bitter is uw smaad!
Gij, eens in ’t licht gedragen,
door engelen omstuwd,
wie heeft U zo geslagen,
gelasterd en gespuwd?

NLB 575
Jezus leven van mijn leven
Jezus dood van onze dood
Gij hebt U voor ons gegeven
Gij neemt op U angst en nood
Gij moet sterven aan uw lijden
Om ons leven te bevrijden.
Duizend, duizendmaal, o Heer
Zij U daarvoor dank en eer.

O Heer, uw smaad en wonden,
ja, alles wat Gij duldt,
om mij is het, mijn zonden,
mijn schuld, mijn grote schuld.
O God, ik ga verloren
om wat ik heb gedaan,
als Gij mij niet wil horen.
Zie mij in liefde aan.

Gij die alles hebt gedragen
Al de haat en al de hoon
Die beschimpt wordt en geslagen
Gij rechtvaardig, Gij Gods Zoon
Als de minste mens gebonden
Aangeklaagd om onze zonde
Duizend, duizendmaal, o Heer
Zij U daarvoor dank en eer.

Opwekking 705
Aan de maaltijd wordt het stil,
Als de Meester knielen wil,
En vol liefde als een knecht
Elk apart de voeten wast en zegt:

Dank zij U, o Heer des levens
Die de dood zijt doorgegaan
Die Uzelf ons hebt gegeven
Ons in alles bijgestaan
Dank voor wat Gij hebt geleden
In Uw kruis is onze vrede
Voor Uw angst en diepe pijn
Wil ik eeuwig dankbaar zijn

Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
Dit is waarom Ik bij jullie neerkniel.
Dit is hoe Mijn kerk behoort te zijn,
Dit is wat de wereld ziet van Mij,
als je Mij gaat volgen.
(refrein)
Toon Mijn liefde, aan de ander
dien de ander
zo heb Ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief, Wat er ook gebeurt,
dien de ander,
Zo heb Ik ook jou liefgehad.
In de wereld wordt het stil,
Als wij doen wat Jezus wil
En gaan dienen als een knecht,
Zoals Hij ons heeft gezegd. Hij zei:
Dit is wat Ik wil dat jullie doen….
(refrein)
NLB 23c
Mijn God, mijn herder, zorgt voor
mij,
wijst mij een groene streek;
daar rust ik aan een stille stroom
en niets dat mij ontbreekt.
Hij geeft mijn ziel weer nieuwe
kracht,
doet mij zijn wegen gaan,
de paden van gerechtigheid,
ter ere van zijn naam.
Al moet ik door het doodsravijn, U
gaat steeds aan mijn zij.
Ik vrees geen kwaad, uw
herdersstaf
geeft steun en veiligheid.

Sela – Hard geslagen
Hard geslagen, vastgenageld;
zie Hem, stervend aan een kruis.
Hij, die onze straf wil dragen,
door zijn eigen volk verguisd.
’t Is de lang verwachte koning,
Davids Zoon en Davids Heer.
Hij, het Woord van God gekomen,
geeft de geest en spreekt niet
meer.
Droeg een mens ooit zoveel lijden,
zag een ziel ooit zo’n verdriet?
Smalend spotte elke vijand,
angstig vluchtte elke vriend.
Hard geslagen door belagers
– niemand nam het op voor Hem.
Maar het hardst van alle slagen,
kwam Gods oordeel neer op Hem.
Wie te licht denkt over zonde
en haar diepe ernst niet ziet,
kijk naar Hem en zie verwonderd
wat een vonnis zij verdient.
Christus, het volmaakte paaslam,
droeg ons weerzinwekkend lot.
Hij, die onze zonden wegnam,
Hij verzoent ons weer met God.
Hier vindt ons geloof een bedding,
onze hoop een vaste grond:
Christus, rots van onze redding,
die verloren zondaars vond.
Alle lof, eer en aanbidding
voor zijn nooit volprezen naam!
Wie zijn hoop op Jezus vestigt,
leeft in hoop die nooit beschaamt.

,

,

