PROTESTANTSE GEMEENTE
Wirdum Fr e.o.
Goede Vrijdag 10 april 2020
Dienst online
Het orgel zwijgt. De
avondmaalstafel is leeg.
De dienst begint in
stilte.

v:
A:

Tot U hebben zij geroepen en zij
werden gered,
OP U HEBBEN ZIJ VERTROUWD
EN ZIJ WERDEN NIET BESCHAAMD.

Zingen: Lied 547: 5: `Want de aarde jaagt ons

De ouderling van dienst bidt het
gebed van toenadering, besloten met:
A:

IN UW HANDEN, HEER, BEVELEN
WIJ ONS LEVEN. AMEN

Zingen: Lied 547: 6: `Met de boom des

levens doodzwaar op zijn rug droeg de Here
Jezus Gode goede vrucht`

naar de diepte toe, maar de hemel draagt ons,
liefde wordt niet moe. Kyrie eleison, wees met
ons begaan, doe ons weer verrijzen uit de dood
vandaan`

De Passie

Wij horen en zingen de
Passiewoorden, uit het
evangelie naar Lucas,
hoofdstuk 22: 39-23: 48

Zie, de mens – ds Sytze de Vries, in: Zo lang
wij ademhalen, Teksten en gebeden uit het hart
van de gemeente

Lezing: Lucas 22: 39 23:27: `Jezus
gevangengenomen en
verloochend` en `Het
verhoor`

Psalmgebed – bij psalm 22

Zingen: Lied 558: 5: `Here, om uw bloedig

v:

A:
v:
A:

zweet, als Ge-alleen de wijnpers treedt`

God, mijn God, waarom hebt Gij mij
verlaten? Ik schreeuw het uit, en Gij
houdt u ver. Mijn God, ik roep overdag,
en Gij zwijgt,
Ik roep ’s nachts, en Gij laat mij maar
roepen,
O, GIJ HEILIGE GOD, DIE TROONT
WAAR ISRAËLS LIEDEREN WORDEN
GEZONGEN,
Op U hebben zij, onze voorouders,
vertrouwd,
ZIJ HEBBEN VERTROUWD EN GIJ
DEED HEN ONTKOMEN

Lezing: Lucas 23: 27-44: `Kruisiging en
graflegging`

Zingen: Lied 586: `Zie de mens die in zijn lijden
teken werd voor alle tijden van wat liefde dragen
kan`
Uit ‘Stadia op de weg naar de vrijheid’ – uit het
tweede deel over lijden en dood
Diettrich Bonhoeffer, juli 1944
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uit: Bonhoeffer75, Dietrich Bonhoeffer 19061945, gedichten en gebeden in
gevangenschap, werkschrift 2019-2020, De
Roos van Culemborg
Lezing: Lucas 23: 44 - 47: Het vervolg van
`Kruisiging en graflegging`

De Paaskaars wordt
gedoofd door de
ouderling van dienst

Stilte
Tijdens de kruismeditatie speelt de organist: Als
alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur
dat nooit meer dooft

Wij zingen het gebed des Heren: Lied

369b: `Onze Vader in de hemel, uw naam worde
geheiligd, uw koninkrijk kome`

Bonhoeffer, december 1944

Lezing: Lucas 23: 47: `De centurio zag wat er
gebeurd was en loofde God met de woorden:
`Werkelijk, deze mens was een rechtvaardige!`

Door goede machten vaderlijk geborgen,
wachten wij kalm op wat er komen gaat.
God is bij ons in de avond en de morgen
en zonder twijfel elke nieuwe dag.

Wij verlaten de kerk in stilte

Aan de voet van het Kruis

Uit liefde en respect voor
Christus kunnen wij een
kruishulde brengen. De
ouderling van dienst legt
namens iedereen
bloemen bij het kruis en
steekt kaarsjes aan.

In stilte bidden we voor wie in deze wereld in
nood zijn, voor deze wereld, voor een ander,
voor onszelf.

Nu begint het wachten. We wachten af… tot op
de derde dag. Morgen is een stille dag, een stille
zaterdag. Op het orgel speelt Klaske Deinum van
19.30 en 20.00 passiemuziek.
Wij kunnen hier thuis naar luisteren.
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