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Liturgie-light
Voor de samenkomst van de
gemeente Schalkwijk en ’t Goy,
Tull en t Waal en Honswijk,
Goede vrijdag 2 april 2021

onderlinge verbondenheid
als gemeenteleden is de waarde van
een dienst op Goede vrijdag in deze tijd.
Wij zijn gewend om op deze dag met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren.
Helaas kunnen we niet bij elkaar komen, dus moeten we het houden op een
"thuis" viering
Indien u mee wil doen verzoeken we u om voor u zelf vast wat brood en wijn
klaar te zetten om het zo met elkaar te kunnen vieren

Orgelspel van Willy van Thiel
variatie op "O Haupt voll Blut und Wunden"

Openingslied: Mijn verlosser hangt aan 't Kruis
1

Mijn Verlosser hangt aan 't kruis,
hangt ten spot van snode smaders.
Zoon des Vaders,
waar is toch uw almacht thans,
waar uw goddelijke glans?

2

Mijn Verlosser hangt aan 't kruis,
en Hij hangt er mijnentwegen,
mij ten zegen.
Van de vloek maakt Hij mij vrij,
en zijn sterven zaligt mij.

4

Mijn Verlosser hangt aan 't kruis!
'k heb mij, Heer, voor dood en leven
U gegeven.
Laat mij dan in vreugd en pijn
met U in gemeenschap zijn.

Stil gebed, bemoediging en groet

2

Luisterlied: Psalm 22 vers 3 en 11 (Orgelspel)
3

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.

11

Van U komt, Heer, het loflied dat ik zing:
laat mij vergelden al wat ik ontving.
Laat mij U loven in de grote kring
van die U vrezen!
Gij need'rig volk, gij zult gezeten wezen
aan een festijn! Die God zoekt, moet Hem prijzen!
O, haal uw hart op aan zijn gunstbewijzen,
die eeuwig zijn.

Gebed
Schriftlezing: Johannes 19:17-30
17 En terwijl Hij Zijn kruis droeg, ging Hij de stad uit naar de plaats die Schedelplaats
genoemd wordt en in het Hebreeuws Golgotha.
18 Daar kruisigden zij Hem en met Hem twee anderen, aan elke kant één, en Jezus in het
midden.
19 En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis; en er was geschreven:
JEZUS DE NAZARENER, DE KONING VAN DE JODEN.
20 Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruisigd werd,
was dicht bij de stad; en het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn.
21 De overpriesters van de Joden dan zeiden tegen Pilatus: Schrijf niet: De Koning van de
Joden, maar dat Hij gezegd heeft: Ik ben de Koning van de Joden.
22 Pilatus antwoordde: Wat ik geschreven heb, heb ik geschreven.
23 Nadat de soldaten dan Jezus gekruisigd hadden, namen zij Zijn kleren en maakten vier
delen, voor elke soldaat een deel, en zij namen ook het onderkleed. Het onderkleed nu was
zonder naad, van bovenaf als één geheel geweven.
24 Zij dan zeiden tegen elkaar: Laten wij dat niet scheuren, maar laten wij erom loten voor
wie het zal zijn. Opdat het Schriftwoord vervuld zou worden dat zegt:
Zij hebben Mijn kleren onder elkaar verdeeld en over Mijn kleed hebben zij het lot geworpen.
Dit hebben dan de soldaten gedaan.
25 En bij het kruis van Jezus stonden Zijn moeder, de zuster van Zijn moeder, en Maria, de
vrouw van Klopas, en Maria Magdalena.
26 Toen nu Jezus Zijn moeder zag en de discipel die Hij liefhad, bij haar zag staan, zei Hij
tegen Zijn moeder: Vrouw, zie, uw zoon.
27 Daarna zei Hij tegen de discipel: Zie, uw moeder. En vanaf dat moment nam de discipel
haar in zijn huis.
28 Hierna zei Jezus, omdat Hij wist dat nu alles volbracht was,
opdat het Schriftwoord vervuld zou worden: Ik heb dorst!
29 Er stond dan een kruik vol zure wijn en ze vulden een spons met zure wijn, omwikkelden
die met hysop en brachten die aan Zijn mond.
30 Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij:
Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest.
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Luisterlied: Gezang 192: 1, 4, 5 en 6 (Orgelspel+declamatie)
1

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.

4

Het rode bloed, zijn koningskleed
bedekt het schandelijke kruis,
dat wordt door alles wat Hij leed
de levensboom van 't paradijs.

5

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.

6

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.

Verkondiging

Luisterlied: Het is volbracht, Hemelhoog 179
Het is volbracht, komt laat ons binnengaan.
De weg is open en de wet vervuld.
Hij heeft betaald en met zijn eigen bloed
heeft Hij ons vrijgekocht van elke schuld.
Refrein:
Het is volbracht, halleluja.
Uw liefde kwam met zoveel kracht
dat ik aan U alleen
door heel mijn leven heen
de dank wil brengen
dat het is volbracht.
Het is volbracht, en zie de satan vlucht,
zwicht voor de overmacht van onze Heer.
Het is volmaakt, het offer dat Hij bracht.
In Christus is er nu geen aanklacht meer.
Refrein:
Het is volbracht, halleluja.
Uw liefde kwam met zoveel kracht
dat ik aan U alleen
door heel mijn leven heen
de dank wil brengen
dat het is volbracht.

4
Het is volbracht, en in zijn lijdensweg
nam Hij de ziekten in zijn lichaam aan.
En door zijn pijn en zijn gebrokenheid
brengt Hij ons vrede en genezing aan.
Het is volbracht, het Lam van God alleen
is tot in eeuwigheid ons loflied waard.
In Jezus' naam, bekleed met zijn gezag
zal zijn gemeente heersen hier op aard'.
Refrein:
Het is volbracht, halleluja.
Uw liefde kwam met zoveel kracht
dat ik aan U alleen
door heel mijn leven heen
de dank wil brengen
dat het is volbracht.
Collecte

Viering Heilig avondmaal
Rond de tafel klinkt Psalm 116, berijmd en onberijmd
Luisterlied: Psalm 116 vers 1 en 2
God heb ik lief, want die getrouwe HEER
nam, toen ik riep, met toegenegen oren
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen
en levenslang ben ik niet eenzaam meer.
Toen de benauwdheid dreigend op mij viel
en angsten voor het doodsrijk mij bekropen,
heb ik de naam des HEREN aangeroepen
en weende: HEER mijn God, bewaar mijn ziel!

Lezen: Psalm 116 vers 5-9
5 De HEERE is genadig en rechtvaardig, onze God is een Ontfermer.
6 De HEERE bewaart de eenvoudigen; ik was uitgeteerd, maar Hij heeft mij verlost.
7 Mijn ziel, keer terug tot uw rust, want de HEERE is goed voor u geweest.
8 Ja, U, HEERE, hebt mijn ziel immers gered van de dood, mijn ogen van tranen, mijn voet
van struikelen.
9 Ik zal wandelen voor het aangezicht van de HEERE in de landen der levenden.
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Luisterlied: Psalm 116 vers 5 en 6
O 'k heb geloofd, ik wist het wel dat Gij
nog met mij waart in 't diepst van mijn benauwen,
toen 'k in mijn angst geen mens meer kon vertrouwen
en leugen werd wat men mij troostend zei.
Hoe zal ik naar geloften, toen gedaan,
nu danken voor de redding van mijn leven?
Ik heb de kelk van 's HEREN heil geheven
en noem voor heel het volk zijn grote naam.

Lezen: Psalm 116 vers 15-16
15 Kostbaar is in de ogen van de HEERE de dood van Zijn gunstelingen.
16 Och HEERE, voorzeker, ik ben Uw dienaar, ik ben Uw dienaar, een zoon van Uw
dienares; U hebt mijn boeien losgemaakt.
Luisterlied: Psalm 116 vers 8
Voor 't oog van al de zijnen zal ik Hem
offers van dank naar mijn beloften brengen,
in 's HEREN voorhof mijn gejubel mengen
met uw lofprijzingen, Jeruzalem.

Gebed

Zegen
Geen lied na de zegen / In stilte de kerk verlaten

Voor wie dit wilt; u kunt uw bijdrage voor de collecte overmaken naar de volgende nummers.
De diaconie collecte deze dag is voor de diaconie.
1.
2.
3.
4.

Diaconie, Bankrekening nr is: NL91 RABO 0357 5510 87 , tnv Diaconie, Tull en ’t Waal
Diaconie Bankrekening nr is : NL39 RABO 0357501195, tnv Diaconie, Schalkwijk
Kerkvoogdij, Bankrekening nr is: NL27 RABO 0357 5532 09 tnv kerkvoogdij Tull en ’t Waal
Kerkvoodij Bankrekening nr is: NL79 RABO 0357502124, tnv kerkvoogdij Schalkwijk

De dienst is te volgen via

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10407 voor tull en twaal
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21945 voor schalkwijk

