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

‘terug in Vaders handen’
woensdagavond 17 april 2019
Hervormde gemeenten
Bruchem en Kerkwijk-Delwijnen-Nederhemert

Plaats: hervormde kerk Kerkwijk
Aanvang: 19:00 uur
Leiding bijeenkomst: ds. A. van Zetten
Muzikale begeleiding: Esther Blankers (piano),Corrianne van Wijnen (dwarsfluit), Annelies
van der Wind (klarinet), Gerjanne van der Wind (altblokfluit)
Gedicht:
Rianne van de Werken

Welkom
Gebed
Samenzang: Psalm 116: 2, 3, 4 en 5 (berijming ds. C.J. Meeuse)
2. Ik was bekneld in banden van de dood
‘k Ervoer de angsten van de hel als tangen.
Benauwdheid had met droefheid mij bevangen;
ik riep Gods Naam aan in die bange nood:
3. ‘Verlos mij, HEERE, en bevrijd mijn ziel.’
De HEERE toonde Zich aan mij genadig.
Hij is barmhartig, goed en ook rechtvaardig.
Hij redde mij, toen mij de moed ontviel.
4. De HEERE heeft eenvoudigen bewaard
Ik was vergaan, maar Hij wou Zich erbarmen.
‘Mijn ziel, keer weer, rust veilig in Zijn armen.
Hij heeft u welgedaan en u gespaard.’
5. U hebt, o HEERE! van de dood bevrijd
mijn arme ziel, van tranen ook mijn ogen,
van aanstoot ook mijn voet. ‘k Ga opgetogen
de weg die voor Gods oog ten leven leidt.

Schriftlezing psalm 31: 1-6
Klacht en dank
1 Een psalm van David, voor de koorleider.
2 Tot U, HEERE, heb ik de toevlucht
genomen,
laat mij niet beschaamd worden, voor
eeuwig;
bevrijd mij door Uw gerechtigheid.
3 Neig Uw oor tot mij, red mij met spoed,
wees voor mij een sterke rots,

een burcht om mij te behouden.
4 Want U bent mijn rots en mijn burcht!
Wijs mij dan de weg en leid mij zachtjes,
omwille van Uw Naam.
5 Trek mij uit het net dat zij heimelijk voor
mij spanden,
want U bent mijn kracht.
6 In Uw hand beveel ik mijn geest; U hebt
mij verlost, HEERE, getrouwe God!

Zingen: Lam Gods, dat zo onschuldig (Weerklank 152)
1 Lam Gods, dat zo onschuldig,
zo moedig en geduldig,
aan 't schand'lijk kruishout lijdt,
verdienden niet mijn zonden
die striemen en die wonden?
Ik weet dat Gij onschuldig zijt.

2 Niet Gij, nee ik moest sterven
en 's Vaders liefde derven
in eindeloze pijn!
Maar in Uw mededogen
sloeg Gij op mij Uw ogen
en wilde mijn Verlosser zijn.

3 Dat ik U dankbaar nader,
o Voorspraak bij de Vader,
wat is Uw liefde groot!
Gij wilde mij hergeven
het eeuwig, hemels leven
en stierf daarom die wrede dood.

4 O Godslam, nooit volprezen,
leer mij de zonde vrezen,
waarvoor Gij stierf aan 't kruis!
Deel mij Uw grote vrede,
deel mij Uw hemel mede
en leid mij eens in 't Vaderhuis.

Schriftlezing Lukas 23: 33-48
De kruisiging
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
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.
Jezus' dood
44 En het was ongeveer het zesde uur en
er kwam duisternis over heel de aarde tot
het negende uur toe.
45 En de zon werd verduisterd en het
voorhangsel van de tempel scheurde
middendoor.
46 En Jezus riep met luide stem en zei:
Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest.
En toen Hij dat gezegd had, gaf Hij de
geest.
47 Toen de hoofdman over honderd zag
wat er gebeurd was, verheerlijkte hij God
en zei: Werkelijk, deze Mens was
rechtvaardig.
48 En al de menigten die samengekomen
waren om dit te zien, zagen wat er gebeurd
was en keerden terug, terwijl ze zich op de
borst sloegen.

Zingen: psalm 31: 1, 4, 12, 15
1. Op U betrouw ik, HEER der heren,
Op U, gelijk 't betaamt;
Ai, laat mij nooit, beschaamd,
Van Uwen troon teruggekeren;
Help mij, op mijn gebeden,
Door Uw gerechtigheden.

12. In Uwe hand zijn mijne tijden;
'k Verlaat mij in mijn leed
Op U alleen, Die weet
De maat en 't einde van mijn lijden;
Red mij van wie verbolgen,
Ter dood toe mij vervolgen.

4. 'k Beveel mijn geest in Uwe handen;
Gij, God der waarheid, Gij,
O HEER, verlostet mij.
Ik haat hen, die het reukwerk branden
Ter eer van valse goden;
Op U steun ik in noden.

15. Hoe groot is 't goed, dat Gij zult geven
Hem, wiens oprechte geest
Op U betrouwt, U vreest!
Hoe groot is 't heil, dat G' in dit leven,
Ver boven beed' en wensen,
Reeds wrocht voor 't oog der mensen!

Meditatie: ‘terug in Vaders handen’
Muzikaal intermezzo
Gedicht
Zingen: Als ik in gedachten sta (Weerklank 140)
1. Als ik in gedachten sta
bij het kruis van Golgotha,
als ik hoor wat Jezus sprak,
voor zijn oog aan 't kruishout brak,

7. Op zijn kreet: "Het is volbracht,"
antwoordt mijn aanbidding zacht:
"Jezus, ook voor mij verwierf
Gij verlossing, toen Gij stierft."

2. Hoe nog stervende zijn mond
troost voor vriend en moeder vond,
weet ik: "Hij vergeet ons niet,
schoon Hij stervend ons verliet."

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

Gebed
We verlaten in stilte het kerkgebouw

