Liturgie bijeenkomst stille week
Overdenking van het lijden en sterven van Jezus Christus

‘gebed voor de overtreders’
maandagavond 15 april 2019
Hervormde gemeenten
Bruchem en Kerkwijk-Delwijnen-Nederhemert

Plaats: hervormde kerk te Bruchem
Aanvang: 19.30 uur
Leiding bijeenkomst: ds. A.N. van der Wind
Muzikale begeleiding: Annemarie van Bruchem (dwarsfluit), Arinda van Bruchem (panfluit),
Cornelia van Bruchem (viool) en Paula Kesting (piano).
Gedicht: Renske van Cappellen

Welkom en gebed
Zingen: Noem d’overtreding mij, die Gij begaan hebt
1. Noem d' overtreding mij, die Gij begaan hebt,
het kwaad, gekruiste Heer, dat Gij gedaan hebt,
waaraan uw volk U schuldig heeft bevonden,
noem mij uw zonden.
3. Zeg mij, waarom men U aldus gehoond heeft,
U dus, mijn vorst, gescepterd en gekroond heeft!
Om voor mijn schuld verzoening te verwerven,
moest Gij dùs sterven?
4. Hoe vreemd, dat voor de schapen zijner weide
de herder zelf ter slachtbank zich liet leiden,
de heer zich voor de schulden zijner knechten
aan 't kruis liet hechten.
5. O wonderbare Liefde, die ons denken
te boven gaat, wat kan mijn liefd' U schenken,
wat ooit bereiken d' arbeid mijner dagen,
dat U behage?
Schriftlezing: Lukas 23: 26-43
26 En toen zij Hem wegleidden, grepen zij een
zekere Simon van Cyrene, die van de akker
kwam, en legden hem het kruis op om het
achter Jezus aan te dragen.
27 En een grote menigte van volk volgde Hem;
ook een menigte van vrouwen, die zich op de
borst sloegen en Hem beklaagden.
28 En Jezus keerde Zich naar hen om en zei:
Dochters van Jeruzalem, huil niet over Mij,
maar huil over uzelf en over uw kinderen,
29 want zie, er komen dagen waarin men zal
zeggen: Zalig zijn de onvruchtbaren en de
schoten die niet gebaard hebben, en de borsten
die niet gezoogd hebben.
30 Dan zullen zij beginnen te zeggen tegen de
bergen: Val op ons, en tegen de heuvels: Bedek
ons.
31 Want als zij dit doen met het groene hout,
wat zal er dan met het dorre gebeuren?
32 En er werden ook twee anderen weggeleid,
misdadigers, om met Hem ter dood gebracht te
worden.

33 Toen zij op de plaats kwamen die Schedel
genoemd werd, kruisigden ze Hem daar, met de
misdadigers, de één aan de rechter- en de
ander aan de linkerzijde.
34 En Jezus zei: Vader, vergeef het hun, want
zij weten niet wat zij doen. En ze verdeelden
Zijn kleren en wierpen het lot.
35 En het volk stond toe te kijken. En met hen
beschimpten ook hun leiders Hem. Zij zeiden:
Anderen heeft Hij verlost, laat Hij nu Zichzelf
verlossen als Hij de Christus is, de Uitverkorene
van God.
36 En ook de soldaten kwamen Hem bespotten
en brachten Hem zure wijn.
37 En zij zeiden: Als U de Koning van de Joden
bent, verlos dan Uzelf.
38 En er was ook een opschrift boven Hem
geschreven in Griekse, Romeinse en
Hebreeuwse letters: DIT IS DE KONING VAN DE
JODEN.

39 En een van de misdadigers die daar hingen,
lasterde Hem en zei: Als U de Christus bent,
verlos dan Uzelf en ons.
40 Maar de andere antwoordde en bestrafte
hem: Vreest zelfs u God niet, nu u hetzelfde
vonnis ondergaat?
41 En wij toch rechtvaardig, want wij
ontvangen straf overeenkomstig wat wij

Zingen: Psalm 35: 6 en 7
6. Mijn vijand, dorstig naar mijn bloed,
Vergeldt mij wreev'lig kwaad voor goed.
Maar ik, hem ziend' in krankheid zuchten,
Nam deel in al zijn ongenuchten.
Ik vastte, met een zak omgord;
'k Had mijn gebeden uitgestort;
Ik ging in't zwart, met rouwmisbaar,
alsof 't mijn vriend, mijn broeder waar'.

gedaan hebben, maar Deze heeft niets
onbehoorlijks gedaan.
42 En hij zei tegen Jezus: Heere, denk aan mij,
als U in Uw Koninkrijk gekomen bent.
43 En Jezus zei tegen hem: Voorwaar, zeg Ik u,
heden zult u met Mij in het paradijs zijn.

7. 'k Had om mijn haters 't kleed gescheurd,
Als een, die om zijn moeder treurt;
Maar als ik moest met rampen strijden,
Verheugden zij zich in mijn lijden.
Zij kwamen schielijk op mij af,
Eer iets mij zulks te kennen gaf.
Elk spotte met mijn zielsverdriet;
Hun valse tong bedwong zich niet.

Schriftlezing: Jesaja 53: 10-12
10 Maar het behaagde de HEERE Hem te
verbrijzelen, Hij heeft Hem ziek gemaakt. Als
Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal
hebben, zal Hij nageslacht zien, Hij zal de
dagen verlengen; het welbehagen van de
HEERE zal door Zijn hand voorspoedig zijn.
11 Om de moeitevolle inspanning van Zijn ziel
zal Hij het zien, Hij zal verzadigd worden. Door
de kennis van Hem zal de Rechtvaardige, Mijn

Knecht, velen rechtvaardig maken, want Hij zal
hun ongerechtigheden dragen.
12 Daarom zal Ik Hem veel toedelen, en
machtigen zal Hij verdelen als buit, omdat Hij
Zijn ziel heeft uitgestort in de dood, onder de
overtreders is geteld, omdat Hij de zonden van
velen gedragen heeft en voor de overtreders
gebeden heeft.

Overdenking: ‘Gebed voor de overtreders’ n.a.v. Lukas 23: 34a
Zingen: Hij kwam bij ons, heel gewoon
1. Hij kwam bij ons, heel gewoon,
de Zoon van God als mensenzoon.
Hij diende ons als een knecht
en heeft Zijn leven afgelegd.

2. En in de tuin van de pijn
verkoos Hij als een lam te zijn,
verscheurd door angst en verdriet
maar toch zei Hij: ‘Uw wil geschied’.

Zie onze God, de Koning-knecht,
Hij heeft Zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept,
om te dienen iedere dag,
gedragen door
Zijn liefd' en kracht.

Zie onze God, de Koning-knecht,
Hij heeft Zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept,
om te dienen iedere dag,
gedragen door
Zijn liefd' en kracht.

3. Zie je de wonden zo diep.
De hand die aard en hemel schiep,
vergaf de hand die Hem sloeg.
De man, die onze zonden droeg.
Zie onze God, de Koning-knecht,
Hij heeft Zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept,
om te dienen iedere dag,
gedragen door
Zijn liefd' en kracht.
Gedicht: ‘Een lied voor witte donderdag’
Muzikaal intermezzo: ‘Via Dolorosa’ (Sela)
Zingen: Psalm 103: 2, 4 en 6
Loof Hem, die u, al wat gij hebt misdreven,
Hoeveel het zij, genadig wil vergeven;
Uw krankheên kent en liefderijk geneest;
Die van 't verderf uw leven wil verschonen,
Met goedheid en barmhartigheên u kronen;
Die in de nood uw redder is geweest.
Hij heeft voorheen aan Mozes Zijne wegen,
Aan Isrels zaad, tot hun behoud genegen,
Zijn daân getoond, en trouw'lijk hen geleid.
Barmhartig is de HEER en zeer genadig;
Schoon zwaar getergd, lankmoedig en weldadig;
De HEER is groot van goedertierenheid.
Zo hoog Zijn troon moog' boven d' aarde wezen,
Zo groot is ook voor allen, die Hem vrezen,
De gunst, waarmee Hij hen wil gadeslaan;
Zo ver het west verwijderd is van 't oosten,
Zo ver heeft Hij, om onze ziel te troosten,
Van ons de schuld en zonden weggedaan.
Gebed
We verlaten in stilte het kerkgebouw

