Liturgie voor de morgendienst van vrijdag 19 april in de
dorpskerk
Voorganger: ds. H. Born
Zingen: lied 157: 1 en 3 (Weerklank)
1. O hoofd vol bloed en wonden,
bedekt met smaad en hoon,
o hoofd zo wreed geschonden,
uw kroon een doornenkroon,
o hoofd eens schoon en heerlijk
en stralend als de dag,
hoe lijdt Gij nu zo deerlijk!
Ik groet U vol ontzag.

3. O Heer uw smaad en
wonden,
ja alles wat Gij duldt,
om mij is het, mijn zonden,
mijn schuld, mijn grote schuld.
O God ik ga verloren
om wat ik heb gedaan,
als Gij mij niet wilt horen.
Zie mij in liefde aan.

Zingen: psalm 22: 1 en 3
Zingen: psalm 27: 5
Schriftlezing: mattheus 27: 46-55
Zingen: lied 425 (OTH)
1. Als ik m’n ogen sluit
en denk aan Golgotha,
dan lijkt het net of ik
daar op die heuvel sta.
Ik zie het houten kruis,
zie wat de mensen doen,
dat Jezus sterven moet,
want dat gebeurde toen.

2. Ik hoor opnieuw zijn stem
die roept: ‘Het is volbracht’.
En daarna wordt het stil,
’t is donker als de nacht.
Toen stierf Hij aan het kruis,
toen was de pijn voorbij.
O, ik weet meer dan ooit
dat Hij dit deed voor mij.

3. Ik doe m’n ogen dicht
en vouw m’n handen stil.
Ik bid met heel mijn hart,
wat ik Hem zeggen wil:
Heer, aan dat houten kruis,
droeg U de straf voor mij.
Ik had nog nooit een Vriend
die zoveel hield van mij.
Zingen: psalm 38: 4, 5, 6 en 7 (Weerklank)

4. Want mijn lenden zijn ontstoken, en gebroken
zijn mijn leden door mijn smart.
Hoor mij, uitgeput door slagen, schreeuwend klagen
om het bonzen van mijn hart.
5. Heer, mijn hart ligt voor U open: al mijn hopen,
mijn verlangen en mijn leed.
Voor uw oog zijn al mijn zorgen / niet verborgen,
daar U alles ziet en weet.
6. Heer, mijn hart dreigt te bezwijken, krachten wijken,
in mijn ogen dooft het licht.
Weg zijn al mijn trouwe vrinden, mijn beminden
blijven ver uit mijn gezicht.
7. Vijandschap heeft mij omgeven, op mijn leven
loert men heel de dag, o HEER.
Maar ik sluit mijn mond en oren, wil niets horen,
spreek geen woorden van verweer.
Zingen: lied 140: 1, 4, 5 en 8 (Weerklank)
1. Als ik in gedachten sta
bij het kruis van Golgotha,
als ik hoor wat Jezus sprak,
voor zijn oog aan ’t kruishout
brak,

4. Zie ik, hoe gena ontving,
die met Hem aan ’t kruishout
hing,
dan bid ik aan Hem gelijk,
‘Heer, gedenk mij in uw rijk!’

5. Hoor ik, hoe Hij klaagde, dat
Hem zijn God verlaten had,
’k weet dan: ik ben nooit alleen;
God is altijd om mij heen.

8. Hoor ik, hoe het laatst van al
Hij zijn geest aan God beval,
dan weet ik mijn geest en lot
in de handen van mijn God.

Zingen: psalm 73: 12

