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Voor de liederen gebruiken we

Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk (2013)

1. Welkom
2. Stilte
3. Preludium: Praeambulum in d

H. Scheidemann (1595-1663)

4. Gods gelofte en groet
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Amen.

Genade zij u en vrede.

Amen.

5. Toelichting
6. Muziek: Psalm 22 Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij

Klavecimbel en hobo
Variatie over Psalm 22

A. van Noordt (1619-1675)

Zingen

1. Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij
en blijft zo ver, terwijl ik tot U schrei,
en redt mij niet, maar gaat aan mij voorbij?
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.
7. Gebed
8. Schriftlezing 1: Psalm 22:2-3, 5 en Matteüs 26:36-39, 42
David:

Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?
U blijft ver weg en redt mij niet, ook al schreeuw ik het uit.
‘Mijn God!’ roep ik overdag, en u antwoordt niet,
’s nachts, en ik vind geen rust.
Op u hebben onze voorouders vertrouwd;
zij hebben vertrouwd en u verloste hen.
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Christus Jezus:

Vervolgens ging Jezus met zijn leerlingen naar een plek die Getsemane genoemd
werd. Hij zei: ‘Blijven jullie hier zitten, ik ga daar bidden.’ Hij nam Petrus en de twee
zonen van Zebedeüs met zich mee. Toen hij zich bedroefd en angstig voelde
worden, zei hij tegen hen: ‘Ik voel me dodelijk bedroefd; blijf hier met mij waken.’
Hij liep nog een stukje verder, knielde toen en bad diep voorovergebogen: ‘Vader,
als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbijgaan! Maar laat het niet
gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt.’
Voor de tweede maal bad Hij: ‘Vader, als het niet mogelijk is dat deze beker aan
mij voorbijgaat zonder dat ik eruit drink, laat het dan gebeuren zoals u het wilt.’
9. Muziek: Lied 22a God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten

Refrein

God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten.
1. Mijn God, roep ik overdag, en Gij zwijgt,
ik roep het ’s nachts, en Gij laat mij maar roepen.

Refrein

2. Onze vaderen hadden vertrouwen in U,
vertrouwen en Gij zijt hun redding geweest.

Refrein

3. Zij riepen om U en Gij waart hun uitkomst,
en nooit hebt Gij dat vertrouwen beschaamd.

Refrein

4. Ik ben geen mens meer, ik ben een worm,
gehoond door de mensen, veracht door de buurt.

Refrein

5. Ik ben bespottelijk in aller ogen,
iedereen lacht me hoofdschuddend uit:

Refrein

6. ‘Hij zocht het bij God, laat die hem dan redden,
laat God hem bevrijden, die houdt toch van hem.’

Refrein

God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten.
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10. Schriftlezing 2: Psalm 22:7-9 en Matteüs 27:27-29, 41-43
David:

Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?
Ik ben een worm en geen mens,
door iedereen versmaad, bij het volk veracht.
Allen die mij zien, bespotten mij,
ze schudden meewarig het hoofd:
‘Wend je tot de HEER! Laat hij je verlossen,
laat hij je bevrijden, hij houdt toch van je?’
Christus Jezus:

De soldaten van de prefect namen Jezus mee naar het pretorium en verzamelden
de hele cohort om hem heen. Ze kleedden hem uit en deden hem een
scharlakenrode mantel om, ze vlochten een kroon van doorntakken en zetten die
op zijn hoofd. Spottend zeiden [de soldaten]: ‘Gegroet, koning van de Joden,’
Ook de hogepriesters, de schriftgeleerden en de oudsten maakten zulke spottende
opmerkingen: ‘Anderen heeft hij gered, maar zichzelf redden kan hij niet. Hij is
toch koning van Israël, laat hij dan nu van het kruis afkomen, dan zullen we in hem
geloven. Hij heeft zijn vertrouwen in God gesteld, laat die hem nu dan redden, als
hij hem tenminste goedgezind is. Hij heeft immers gezegd: “Ik ben de Zoon van
God.”’
11. Muziek: Psalm 140:1, 4 en 7 O HEER’, verlos mij uit de banden (berijming 1773)

Zingen

1. O HEER’, verlos mij uit de banden,
waarin de boze mij beknelt.
Behoed mij voor des wreedaards handen,
voor dwing'landij en woest geweld.

Orgel

Variatie Psalm 140

J.P. Sweelinck (1562-1621)

Zingen

4. Bescherm mij voor de goddelozen,
o HEER’, o Rechter van 't heelal!
Verlos mij van 't geweld der bozen,
die niets bedoelen dan mijn val.

Orgel

Variatie Psalm 140

J.P. Sweelinck
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Zingen

7. O HEER’, mijn rotssteen, mijne sterkte!
Gij hebt mij steeds tot heil verstrekt,
en in den strijd, waar 't elk bemerkte,
mijn hoofd als met een schild bedekt.
12. Schriftlezing 3: Psalm 22:10-12 en Matteüs 27:32-34
David:

Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?
U hebt mij uit de buik van mijn moeder gehaald,
mij aan haar borsten toevertrouwd,
bij mijn geboorte vingen uw handen mij op,
van de moederschoot af bent u mijn God.
Blijf dan niet ver van mij, want de nood is nabij
en er is niemand die helpt.
Christus Jezus:

Bij het verlaten van het pretorium troffen ze een man uit Cyrene die Simon heette,
en hem dwongen ze het kruis te dragen. Zo kwamen ze bij de plek die Golgota
genoemd werd, wat ‘schedelplaats’ betekent. Ze gaven Jezus met gal vermengde
wijn, maar toen hij die geproefd had, weigerde hij ervan te drinken.
13. Muziek: Gezang 181:1 en 4 Noem de_overtreding mij, die Gij begaan hebt
(Liedboek 1973)
1. Noem de_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.
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.
14. Schriftlezing 4: Psalm 22:15-19 en Matteüs 27:35-40
David:

Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?
Als water ben ik uitgegoten, mijn gebeente valt uiteen.
Mijn kracht is droog als een potscherf,
mijn tong kleeft aan mijn gehemelte,
u legt mij neer in het stof van de dood.
-5-

Zij hebben mijn handen en voeten doorboord.
Ik kan al mijn beenderen tellen.
Zij kijken vol leedvermaak toe,
verdelen mijn kleren onder elkaar
en werpen het lot om mijn mantel.
Christus Jezus:

Nadat ze hem gekruisigd hadden, verdeelden ze zijn kleren onder elkaar door
erom te dobbelen, en ze bleven daar zitten om hem te bewaken. Boven zijn hoofd
bevestigden ze de aanklacht, die luidde: ‘Dit is Jezus, de koning van de Joden’.
Daarna werden er naast hem twee misdadigers gekruisigd, de een rechts van hem,
de ander links. De voorbijgangers keken hoofdschuddend toe en dreven de spot
met hem: ‘Jij was toch de man die de tempel kon afbreken en in drie dagen weer
opbouwen? Als je de Zoon van God bent, red jezelf dan maar en kom van dat kruis
af!’
15. Muziek: Lied 25b Houd mij in leven, wees Gij mijn redding

Refrein

Houd mij in leven, wees Gij mijn redding
steeds weer zoeken mijn ogen naar U.
1. Omdat Gij zijt zoals Gij zijt
zie naar mij om en wees mij genadig
want op U wacht ik een leven lang.

Refrein

Steeds weer zoeken mijn ogen naar U.
2. Zijt Gij het Heer, die komen zal
of moeten wij een ander verwachten
Heer, mijn God, ik ben zeker van U.

Refrein

Houd mij in leven, wees Gij mijn redding
steeds weer zoeken mijn ogen naar U.
3. Gij geeft uw woord aan deze wereld,
Gij zijt mijn lied, de God van mijn vreugde,
naar U gaat mijn verlangen Heer.

Refrein

Steeds weer zoeken mijn ogen naar U.
Houd mij in leven, wees Gij mijn redding
Steeds weer zoeken mijn ogen naar U.
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16. Schriftlezing 5: Psalm 22:20-22 en Matteüs 27:45-47, 50-51

David:

Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?
HEER, houd u niet ver van mij,
mijn sterkte, snel mij te hulp.
Bevrijd mijn ziel van het zwaard,
mijn leven uit de greep van die honden.
Red mij uit de muil van de leeuw,
bescherm mij tegen de horens van de wilde stier.
U geeft mij antwoord!

Christus Jezus:

Rond het middaguur viel er duisternis over het hele land, die drie uur aanhield.
Aan het einde daarvan, in het negende uur, gaf Jezus een schreeuw en riep luid:
‘Eli, Eli, lema sabachtani?’ Dat wil zeggen: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij
verlaten?’ Toen de omstanders dat hoorden, zeiden enkelen van hen: ‘Hij roept om
Elia!’
Nog eens schreeuwde Jezus het uit, toen gaf hij de geest. Op dat moment
scheurde in de tempel het voorhangsel van boven tot onder in tweeën, en de
aarde beefde en de rotsen spleten.
17. Muziek: Improvisatie over Psalm 22
18. Schriftlezing 6: Psalm 22:23-25, 27 en Matteüs 26:26-29
David:

U geeft mij antwoord!
Ik zal uw naam bekendmaken,
u loven in de kring van mijn volk.
Loof hem, allen die de HEER vrezen,
breng hem eer, kinderen van Jakob,
Hij veracht de zwakke niet,
maar hoort zijn hulpgeroep.
De vernederden zullen eten en worden verzadigd.
Zij die hem zoeken, brengen lof aan de HEER.
Voor altijd mogen jullie leven!
Christus Jezus:

Toen ze verder aten nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het
brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden: ‘Neem, eet, dit is mijn lichaam.’
En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de
woorden: ‘Drink allen hieruit, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor
velen wordt vergoten tot vergeving van zonden.
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Ik zeg jullie: vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken
tot de dag komt dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van
mijn Vader.’
19. Muziek: Lied 556:1, 3 en 4 Alles wat over ons geschreven is
1. Alles wat over ons geschreven is
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,
alle geboden worden thans voldragen,
alle beproeving van de wildernis.
3. Jezus, de haard van uw aanwezigheid
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken.
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij hogepriester in der eeuwigheid.
4. Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan,
aan u, o Heer, ontleent het brood zijn leven,
ons is een lofzang in de mond gegeven,
sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan.
20. Schriftlezing 7: Psalm 22:28-29, 31-32 en Matteüs 28:18-20
David:

U geeft mij antwoord!
Overal, tot aan de einden der aarde,
zal men de HEER gedenken en zich tot hem wenden.
Voor u zullen zich buigen alle stammen en volken.
Want het koningschap is aan de HEER, hij heerst over de volken.
Een nieuw geslacht zal hem dienen
en aan de kinderen vertellen van de Heer;
aan het volk dat nog geboren moet worden
zal het van zijn gerechtigheid verhalen: hij is een God van daden.
Christus Jezus:

Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de
aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen
in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze
zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen:
ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’
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21. Muziek: Lied 547:1, 4 en 5 Met de boom des levens
1. Met de boom des levens wegend op zijn rug
droeg de Here Jezus Gode goede vrucht.
Kyrie eleison, wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.
4. Laten wij God loven, leven van het licht,
onze val te boven in een evenwicht,
Kyrie eleison, wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.
5. want de aarde jaagt ons 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.
22. Gebeden

De gebeden worden besloten met het gezamenlijk bidden van het
‘Onze Vader’.

23. Zegen
De vrede van God, die alle verstand te boven gaat,
zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.

Amen.

24. Postludium: Prélude, Op. 18, bewerking voor orgel en hobo
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C. Franck (1822-1890)

Inzameling van de gaven
Er is veel waardering en animo voor muzikale avonddiensten in de Oude Kerk, zoals
in de vorm van deze Avondmuziek. We doen daarom vrijmoedig een beroep op u
om een (digitale) duit in het zakje te doen. Met uw bijdrage zijn we in staat om deze
diensten te blijven organiseren. Uw gulle gift is welkom op rekeningnummer
NL40 RABO 0373 7337 39 t.n.v. Protestantse Gemeente Zoetermeer inzake wijk 1,
onder vermelding van 'Gift Avondmuziek'.
Zie ook de informatie op www.oudekerkgemeente.nl.
Volgende muzikale avonddiensten
De volgende muzikale avonddienst op zondag om 18.30 uur is voorzien op:
- 11 april 2021
Avondmuziek m.m.v. Oude Kerk Ensemble
Geplande data in het najaar (onder voorbehoud):
10 oktober 2021
14 november 2021
12 december 2021

www.oudekerkgemeente.nl | projectkooroudekerk@gmail.com
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