Bede

Ouderling:
ALLEN:
Ouderling:
ALLEN:
ALLEN ♫

Barmhartige God, Gezegende, wees ons genadig
OP U IS ONS VERTROUWEN
Wees onze sterkte, iedere dag
ONZE HULP IN TIJD VAN NOOD
Psalm 140:1,4

Mijn God, zeg ik, Gij kunt het keren,
hoor naar mijn stem die tot U schreit.
Sterke Verlosser, Here, Here,
mijn helm en pantser in de strijd.
Schriftlezing Exodus 13:17-22 en Matteüs 27:51-53
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zie www.bosbeskapel.nl of www.kerkomroep.nl
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Voorganger: ds. Martin Koster
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Enkele zangstemmen
Stilte

Exodus 13:17-22 Het uittrekkend volk neem Jozefs gebeente mee

♫ Psalm 140:8
Ik weet: de Heer zal vonnis wijzen;
't verdrukte volk wordt opgericht.
In recht hersteld zal het Hem prijzen
en wonen voor zijn aangezicht.
Matteus 27:45-53 gestorven heiligen staan op en gaan de

heilige stad binnen
Enkele woorden bij Matteus 27:52-53
Muziek Da Jezus an dem Kreuze stund, BWV 621 - J.S. Bach
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2 Matteus 26:47-68
Lezing van het lijdensevangelie volgens Matteus

Gelezen wordt een deel van hoofdstuk 26 en geheel hoofdstuk 27
uit de Nieuwe Bijbel Vertaling; de lezingen worden afgewisseld
met liederen

Nog voor Hij uitgesproken was, kwam Judas er aan…………
Profeteer dan maar eens voor ons, messias, wie is het die je
geslagen heeft?
Ja ook ik hoor daar bij Lied 945 1x orgel 1x samenzang en
gesproken coupletten

Hij die is en die was 1x orgel 1x samenzang

Gesproken:

1 Matteus 26:30-46

Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de
Olijfberg….Sta op, laten wij gaan; kijk, hij die mij uitlevert is al
vlakbij

En ik hoop en verwacht dat het uur van de waarheid,
dat Gods ingreep zal komen in een wereld in nood.
“Kijk naar hier, zie de Mens!”, en ik blik in die richting,
en ik zie daar een onmacht die mijzelf ook zo kwelt.
En ik dreig met mijn vuist: Nee, als dit ons moet redden is dit hemelse redding? Moet een mens het dan doen?

Gezang 180 liedboek 1973

Gethsmane, die nacht moest eenmaal komen.
De Heiland heeft bewust die weg genomen.
Hij laat zijn doel niet los, wijkt niet terzijde,
aanvaardt het lijden.
Altijd zal Jezus weer in doodsstrijd wezen,
tot aan het eind der wereld moet Hij vrezen,
zijn eigen jongeren in slaap t' ontdekken.
Wat zou hen wekken?
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Gesproken:

Samenzang Lied 942:1

En ik klaag met het volk, ik ben blind met de blinden,
ik ben blind voor de tekens in ons weerloos gelaat.

Ik sta voor U in leegte en gemis,
vreemd is uw naam, onvindbaar zijn uw wegen.
Gij zijt mijn God, sinds mensenheugenis –
dood is mijn lot, hebt Gij geen and’re zegen?
Zijt Gij de God bij wie mijn toekomst is?
Heer, ik geloof, waarom staat Gij mij tegen.

3 Matteus 26:69-75

Toen het dag werd, kwam de raad van oudsten van het volk
bijeen…… Hij ging naar buiten en huilde bitter.
Psalm 22:5

6 Matteus 27:27-44

Ik ben alleen als in een leeuwenkuil.
Mijn oren zijn vervuld van hun gehuil,
en waar ik opzie, staar ik in de muil van wilde dieren.
Buffels van Basan, sterke jonge stieren,
staan om mij heen, die met hun hoge hoornen
en bliksemende ogen op mij toornen - ik ben alleen.

De soldaten van de prefect namen Jezus mee naar het
pretorium…… Precies zo beschimpten hem de misdadigers die
samen met hem gekruisigd waren.
Samenzang Lied 942:2

Mijn dagen zijn door twijfel overmand,
ik ben gevangen in mijn onvermogen.
Hebt Gij mijn naam geschreven in uw hand,
zult Gij mij bergen in uw mededogen?
Mag ik nog levend wonen in uw land,
mag ik U eenmaal zien met nieuwe ogen?

4 Matteus 27:1-14

De volgende ochtend vroeg namen alle hogepriesters met de
oudsten het besluit …………… Hij gaf op geen enkele beschuldiging
enig weerwoord, wat de prefect zeer verwonderde.
Psalm 22:10

7 Matteus 27:45-50

Want geenszins achtte mij de Heer gering,
die lag vernederd in vernedering.
Hij heeft mijn leven aan vernietiging
niet prijsgegeven!
Hij heeft zijn aanschijn over mij verheven
en op mijn woord, dat met geween en klagen
oprees tot Hem om zijne hulp te vragen,
heeft Hij gehoord!
5 Matteus 27:15-26

Nu had de prefect de gewoonte om op elk pesachfeest één
gevangene vrij te laten ……………maar Jezus leverde hij uit om
gekruisigd te worden, nadat hij hem eerst nog had laten geselen.
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Rond het middaguur viel er duisternis over het hele land…….
….toen gaf hij de geest.

STILTE

Het licht raakt verborgen

STILTE

8 Matteus 27:51-66

Op dat moment scheurde in de tempel het voorhangsel van boven
tot onder in tweeën …. beveiligden het graf door het te
verzegelen en er bewakers voor te zetten.
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Samenzang Lied 561 O Liefde die verborgen zijt

O liefde die verborgen zijt
in diepe stilten eeuwigheid,
erbarm u over ons bestaan,
het wordt verraden en verdaan.

Psalm 92 Een psalm, een lied voor de sabbat De sabbat breekt aan in
de avondschemering, de tijd waarop Jezus in het graf is gelegd; de
traditie om deze Psalm een plaats te geven op de sabbat gaat terug tot
ver voor onze jaartelling.

Gedenk de Sabbat opdat je haar heiligt.
Begin van het 4e gebod van de Tien Geboden

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
Voorbeden
voorganger: (..) zo bidden wij allen samen:

Gij zult de eer verhogen van wie vernederd wordt,
uw kracht is uitgestort, uw licht verlicht de ogen.
Mijn ziel zal zich verblijden; daar ligt terneergeveld
al wie zich met geweld vergreep aan Gods bevrijden.

Stil gebed
Gebed waarmee Jezus ons leert bidden (staande)
Onze Vader die in de hemelen zijt.
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze
schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht
en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
Samenzang

(staande) Enkele delen van Psalm 92
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Zoals de cederbomen hoog op de Libanon,
staan bij de levensbron de nederige vromen.
Die in Gods huis geplant zijn, zij bloeien in Gods licht
als palmen opgericht. Hun lot zal in zijn hand zijn.
Zegen

v: De genade van onze Heer Jezus
Christus, de liefde van God, en de
gemeenschap van de Heilige Geest, zij
en blijve met u allen.
a: AMEN (gesproken)
We beëindigen onze saamhorigheid
in stilte
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