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liturgische schikking

tekst uit het gedicht van Menno van der Beek
‘Zijn hart was vast te groot, want de regering, het geld,
de macht en andere groeperingen hebben hem opgepakt
en nergens opgesloten waar wij dan weer geschrokken op zoek gingen’.
Als iemand de Waarheid spreekt komt dat hard aan.
We zouden de Waarheid kunnen omarmen
maar lopen er vaak liever voor weg.
Of erger nog, we maken Hem voor leugenaar uit.
We zien het gebeuren, de dag dat Jezus wordt veroordeeld en gekruisigd.
Maar ook nu nog, wijzen we de Waarheid af.
Vandaag staan we hierbij stil en keren ons naar binnen.
We onderzoeken ons eigen hart.
Zijn we bereid om de Waarheid te horen, of wijzen we Hem af tot in de
dood?
bij de schikking
op Goede Vrijdag staat de kruisiging centraal
een - dood - stille tijd, het verraad, de verloochening en de kruisiging
tussen de stenen worden zilverlingen gelegd als verwijzing naar het
verraad een kruis van stekelige bramentakken ligt horizontaal
of staat verticaal in het hart
het hart is gesloten.
we zijn naar binnen gericht.

GOEDE VRIJDAG
avondwake
vrijdag 2 april 2021
19.30 uur
________________________________________________________
we zijn in de avond samen
om te waken,
om de Schrift te lezen en uit te leggen
om stil te worden en ondanks alle lijden
en verlies de hoop niet te verliezen
de liturgische kleur is paars
_____________________________________________________________

- stilte
- orgelmuziek

Anthoni van Noordt
1619-1675

‘Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij...’
Psalm 22: 1

- bemoediging
v
Onze hulp is de naam van de Heer,
a
die hemel en aarde gemaakt heeft,
v
die trouw houdt tot in eeuwigheid
a
en niet laat varen de werken van zijn handen.
- lied

561

- gebed
- lied
571

voorspel
1 cantor, 2 declamatie, 3 cantor, 4 orgelvers, 5 cantor
om thuis te zingen

voorspel
1 cantor, 2, 3 declamatie, 4, 5 cantor
om thuis te zingen

- lezing Johannes 18: 12 - 18, 25 - 27
- lied
587 voorspel
1, 2 cantor
om thuis te zingen

- lezing Johannes 18: 28 - 40
- lied
587 voorspel
3, 4 cantor
om thuis te zingen

- lezing Johannes 19: 1 - 19
- lied
22
voorspel
1 cantor, 7 orgelvers
om thuis te zingen

- lezing Johannes 19: 23 - 30
- de Paaskaars wordt gedoofd
- orgelmuziek

Johann Pachelbel
1653-1706

‘Da Jesus an dem Kreuze stund...’

- overdenking
- orgelmuziek

Johann Sebastian Bach
1685-1750

‘O Lamm Gottes unschuldig...’
BWV 1095

- lezing Johannes 19: 38 - 42
- lied
589 voorspel
1 cantor, 2, 3 declamatie, 4 cantor
om thuis te zingen

- gebeden
. dankgebed
. voorbeden en stil gebed
. onze Vader
- lied

590

voorspel
1 cantor, 2, 3 declamatie, 4 cantor
om thuis te zingen

- de Paaskaars wordt weggedragen

in stilte verlaten wij het kerkgebouw

