Liturgie Goede Vrijdag 2017
• Welkom en Mededelingen
• Zingen: Gez. 449
1 God enkel licht,
wiens aangezicht
zo blinkend is van luister,
ziet ons onrein,
ziet hoe wij zijn
vervallen aan het duister.

2 Der sterren pracht
is voor Hem nacht,
hoe hel zij schittren mogen;
en wij, bevlekt,
met schuld bedekt,
wat zijn wij in zijn ogen?

3 Heer, waar dan heen?
Tot U alleen!
Gij zult ons niet verstoten.
Uw eigen Zoon
heeft tot uw troon
de weg ons weer ontsloten.

4 Ja, amen, ja,
op Golgotha
stierf Hij voor onze zonde.
Zijn schuldloos bloed
maakt alles goed
en reinigt ons van zonde.

5 God onze Heer,
wil tot uw eer
ons klein geloof versterken.
Dan zullen wij
Hem, waarlijk vrij,
volgen in goede werken.
• Votum en groet
• Geloofsbelijdenis uit Filippenzen 2: 5-11
Lofzang op Christus
5Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was,
6Die, hoewel Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God
gelijk te zijn,
7maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de
mensen gelijk te worden.
8En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam
geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood.
9Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam
geschonken boven alle naam,
10opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die
op de aarde, en die onder de aarde zijn,
11en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de
Vader.

• Korte presentatie over de tabernakel door de Bijbelonderwijsgroep
• Zingen: Opwekking 623
Laat het huis gevuld zijn met wierrook van aan bidding
Laat het huis gevuld zijn met de wolk van mijn geest
Laat het huis gevuld zijn met het brood van eeuwig leven
Laat het huis gevuld zijn met mijn geur
Want ik wil komen met mijn geest
En doorwaaien heel het huis
Ik wil het maken tot een tempel
Waar ik woon
Laat mijn leven in je zijn
Ik maak je heilig, puur en rein
Ik laat het levend water stromen door je heen
Laat het huis gekleed zijn met kleden van fijn linnen
Laat het huis gekleed zijn met gerechtigheid en trouw
Laat het huis gekleurd zijn door het bloed van Uw Zoon Jezus
Laat het huis gereinigd zijn en schoon
Want U wilt komen met Uw geest
En doorwaaien heel het huis
U wilt het maken tot een tempel
Waar U woont
Laat Uw leven in ons zijn
maak ons heilig, puur en rein
laat het levend water stromen door ons heen
Heer wij roepen tot U
Kom opnieuw met Uw vuur
Wij verlangen naar echtheid
En leg het diep in ons hart
Heer wees welkom met Uw geest
En doorwaaien heel het huis
wil het maken tot een tempel
Waar U woont
Laat Uw leven in ons zijn
maak ons heilig, puur en rein
laat het levend water stromen door ons heen

• Gebed om de Heilige Geest
• Schriftlezing: Markus 15: 33-39 en Hebreeën 9: 11-12 en 10: 19-23
33En toen het zesde uur gekomen was, kwam er duisternis over heel de aarde, tot het
negende uur toe.
34En op het negende uur riep Jezus met luide stem: ELOÏ, ELOÏ, LAMA SABACHTANI, dat
is vertaald: Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?
35En sommigen van hen die daarbij stonden en dit hoorden, zeiden: Zie, Hij roept Elia.
36En er snelde iemand toe, vulde een spons met zure wijn, stak die op een rietstok en
gaf Hem te drinken, en hij zei: Houd op, laten wij zien of Elia komt om Hem er af te
nemen.
37En roepend met luide stem gaf Jezus de geest.
38En het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden.
39En de hoofdman over honderd die daarbij stond, tegenover Hem, en zag dat Hij zo
roepend de geest gegeven had, zei: Werkelijk, deze Mens was
De volmaaktheid van het offer van Christus
11Maar toen is Christus verschenen, de Hogepriester van de toekomstige
heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet
met handen is gemaakt, dat is: die niet van deze schepping is.
12Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed voor eens
en altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing
teweeggebracht.
De belijdenis vasthouden
19Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door
het bloed van Jezus,
20langs een nieuwe en levende weg, die Hij voor ons heeft ingewijd door het
voorhangsel, dat is door Zijn vlees,
21en omdat wij een grote Priester hebben over het huis van God,
22laten wij tot Hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof,
nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein
water.
23Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij Die het beloofd
heeft, is getrouw.
• Zingen: Ps. 22: 1 en 2
Mijn God, Mijn God, waarom verlaat Gij
mij
en blijf zo ver, terwijl ik tot U schrei,
en redt mij niet, maar gaat aan mij voor
bij?
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.

Nochtans, op U, o God die heilig zijt
en troont op lofgezangen, U gewijd
door Israël dat gij hebt uitgeleid,
steunt ons vertrouwen,
immers, de vaad'ren bleven op U bouwen,
dat Gij hen naamt in heilige bescherming:
Gij hebt, als zij riepen om ontferming,
hen niet beschaamd.
• Verkondiging: ‘Wat onmogelijk is bij de mensen, is mogelijk bij God’
• Zingen: Gez. 300: 2 en Opwekking 167: 2
Scheurt het voorhang van de wolken,
wordt uw aangezicht onthuld,
vaart de tijding door de volken
dat Gij alles richten zult:
Heer, dan is de dood verzwolgen,
want de schriften zijn vervuld.
Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
En zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
‘t Werk van God is niet te keren
omdat Hij er over waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.
• Dankgebed
• Inzameling van de gaven
• Zingen: Opwekking 614
Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem
met een kruis op zijn rug
en een doornenkroon.
Hoor de menigte schreeuwt en roept:
'Kruisigt Hem!'
Zo gaf God zijn eigen Zoon.
Zie het Lam aan het kruis
daar op Golgotha,
als de koning der Joden wordt hij veracht.
Zie de liefde voor ons in zijn ogen staan
als hij roept: 'Het is volbracht'.

Refrein:
Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,
dat U het kruis voor mij droeg.
U bewijst uw genade aan mij telkens weer.
Uw genade is mij genoeg.
In het rijk van de dood is Hij neergedaald.
Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan.
Maar de steen van het graf is
nu weggehaald,
Jezus leeft, Hij is opgestaan.
(Refrein)
En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid,
met ontzag en respect
kniel ik voor U neer.
U bent Koning en God tot in eeuwigheid,
U bent Jezus, de hoogste Heer.
Refrein:
Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,
dat U het kruis voor mij droeg.
U bewijst uw genade aan mij telkens weer.
Uw genade is mij genoeg,
uw genade is mij genoeg.
• Zegen
• Zingen: Gez. 195: 1 en 4 (Wij verlaten in stilte de zaal)
1 Nu valt de nacht.
Het is volbracht:
de Heer heeft heel zijn leven
voor het menselijk geslacht
in Gods hand gegeven.
4 't Is goed, o Heer,
Gij hoeft de eer
van God niet meer te staven.
Leggen wij ons bij U neer,
in uw dood begraven.

