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  LIEDERENBLAD 
Goede Vrijdag 2 april Avonddienst 2021 
Bediening Heilig Avondmaal 
Voorganger Ds. A. Visser 
Thema:  Een kindergebed vanaf het kruis 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Lied 163 H.H. 
1.Als ik mijn ogen sluit 
en denk aan Golgota, 
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 mijn ogen dicht 
en vouw mijn handen stil; 
ik bid met heel mijn hart 
wat ik Hem zeggen wil: 
‘Hier aan dat houten kruis 
droeg U de straf voor mij. 
Ik had nog nooit een vriend 
die zoveel hield van mij.’ 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
ELB.118 :1,3 en 4  
1.Hij kwam bij ons, heel gewoon, 
de Zoon van God als mensenzoon. 
Hij diende ons als een knecht, 
en heeft zijn leven afgelegd. 
 
refrein: 
Zie onze God, de Koning-Knecht. 
Hij heeft zijn leven afgelegd. 
Zijn voorbeeld roept 
ons te dienen elke dag, 
gedragen door zijn liefdemacht. 
 
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. 
 
refrein: 
Zie onze God, de Koning-Knecht. 
Hij heeft zijn leven afgelegd. 
Zijn voorbeeld roept 
ons te dienen elke dag, 
gedragen door zijn liefdemacht. 
 
4.Wij willen worden zoals Hij. 
Elkanders lasten dragen wij. 
Wie is er need'rig en klein? 
Die zal bij ons de grootste zijn. 
 
refrein: 
 
Gebed  

 
Bijbellezing: Lukas 23 :33 – 48 
Tekst: Lukas 23 : 46 
 
Psalm 31 :1,2 en 4 (NB) 
1.Op U vertrouw ik,Heer der Heren, 
Gij die mijn sterkte zijt. 
Om uw gerechtigheid 
wil nimmer mij de rug toekeren. 
Betoon mij uw nabijheid 
en stel mij in de vrijheid. 
 
2.Hoor toch mijn roepen,hoor mijn klagen, 
snel mij te hulp,o God, 
maak niet uw knecht ten spot. 
De vijand dreigt en legt zijn lagen, 
wees mij dan,Gij geduchte, 
een burcht om in te vluchten. 

 
4.In uwe handen,God almachtig, 
beveel ik nu mijn geest. 
Mijn hart is onbevreesd. 
Ik ben altijd uw trouw indachtig, 
mijn God,die als ik schreide 
mij troostte en bevrijdde. 
 
Verkondiging:  
 
Lied 192 :1,5 en 6 (Liedboek) 
1.O kostbaar kruis, o wonder Gods, 
waaraan de Prins der glorie stierf; 
ik wil om U zijn zonder trots, 
ik acht verlies wat ik verwierf. 

  
5.En door zijn dood en door zijn bloed 
is nu de wereld dood voor mij. 
Ik ben gestorven, maar voor goed 
van heel de dode wereld vrij. 
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6.De aarde zelf is veel te klein 
voor wie U waarlijk loven wil. 
Uw liefde is een groot geheim, 
zij vraagt geheel mijn hart en ziel. 

 
Lezing Avondmaal formulier 
Met geloofsbelijdenis 
 
Viering Heilig Avondmaal 
 
Lied 558 (LB2013) 
1.Jezus, om uw lijden groot, 
om uw leven en uw dood 
die volbrengen 't recht van God, 
Kyrie eleison. 
  
2.Heer, om uw zachtmoedigheid, 
vorst die op een ezel rijdt 
en om Sions onwil schreit, 
Kyrie eleison. 
  
3.Om de zalving door een vrouw, 
vreugdeolie, geur van rouw, 
teken van wat komen zou, 
Kyrie eleison. 
  
4.Om het brood, Heer, dat Gij breekt, 
om de beker die Gij reikt, 
om de woorden die Gij spreekt, 
Kyrie eleison. 
  
5.Here, om uw bloedig zweet, 
als Ge alleen de wijnpers treedt, 
om de kelk vol bitter leed, 
Kyrie eleison. 
  
6.Om het zwijgen, het geduld, 
waarmee Gij de wet vervult, 
als men vrucht'loos zoekt naar schuld, 
Kyrie eleison. 
  
7.Om het woord van godlijk recht 
dat Gij tot uw rechters zegt, 
zelf hebt Ge uw geding beslecht, 
Kyrie eleison. 
  
8.Om de doornen van uw kroon, 
om de gees'ling en de hoon, 
roepen wij, o Mensenzoon, 
Kyrie eleison. 
  
9.Om uw kruis, Heer, bidden wij, 
om de speerstoot in uw zij, 
ga aan onze schuld voorbij, 

Kyrie eleison. 
 
10.Heer, om uw vijf wonden rood, 
om uw onverdiende dood, 
smeken wij in onze nood, 
Kyrie eleison. 
 
Na het avondmaal  
 
Psalm 116 :1,4 en 10 (OB) 
1.God heb ik lief, want die getrouwe HEER'  
Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen. 
Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen; 
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer. 

 
4.D' eenvoudigen wil God steeds gadeslaan. 
'k Was uitgeteerd maar Hij zag op mij neder. 
Keer, mijne ziel, tot uwe ruste weder: 
Gij zijt verlost; God heeft u welgedaan! 
 
10.Ik zal Uw Naam met dankerkentenis, 
Verheffen, U al mijn geloften brengen; 
'k Zal liefd' en lof voor U ten offer mengen, 
In 't heiligdom, waar 't volk vergaderd is.  
 
Dankgebed en voorbeden  
 
Collecten: 
1e Woord en daad 
2e Kerk en eredienst  

 
Slotlied: Lam van God 
Lam van God, Lam van God 
dat de zonde der wereld draagt. 
Heer, ontferm U, 
Heer, ontferm U 
Heer, ontferm U 
Heer, ontferm U over ons. 
 
Lam van God, Lam van God, 
dat de zonde der wereld draagt 
Heer, ontferm U 
Heer, ontferm U over ons. 
Heer, ontferm U over ons 
 
Lam van God, Lam van God, 
dat de zonde der wereld draagt. 
Heer, geef vrede, 
Heer, geef vrede 
Heer, geef vrede 
Heer, geef vrede overal. 
Heer geef vrede overal  
 
Zegen  
 


