STILLE WEEK 2021

Goede Vrijdag 2 april

De online viering begint om 19:30 uur
Pastor Erik gaat voor.
Marc is ouderling van dienst, technici zijn Frits (geluid) en Jefta (beeld)
-

-

-

-

-

-

-

-

* Welkom en mededelingen
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Marc

* Zingen: Alles wat over ons geschreven is
Downloaden van:
https://www.eo.nl/thema/samen-geloven/nederland-zingt-liederen
Alles wat over ons geschreven is,
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,
alle geboden worden thans voldragen,
alle beproeving van de wildernis.
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.
Dit is uw opgang naar Jeruzalem,
waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen,
vrede aan allen die uw naam verhogen:
heden hosanna, morgen kruisigt Hem.
* Gebed en inleidend woord: God, mét zichzelf en mét ons!

Erik

* Bijbellezing

Marc

* Overdenking

Matteüs 27:45-54
Verlaten door… Gód!

* Zing- en luisterlied: Psalmen voor Nu 16

https://youtu.be/9aiPlvWGxGY

Mijn God, ik kom naar u. Dan ben ik veilig;
Ik heb het u gezegd, en blijf het zeggen:
Ik heb u nodig, Heer. De rest is overbodig
De mensen hebben andere idolen
En wringen zich voor hen in honderd bochten,
Maar ik zal dat nooit doen. En zelfs hun naam niet noemen.
Mijn God, u vult mijn bord. U vult mijn beker:
U hebt iets moois bedacht, en straks is het van mij.
U houdt mijn hele leven in uw handen
En ik kom goed terecht, want dat hebt u gezegd.

De hele nacht lig ik aan God te denken;
Ik voel dat hij er is. Zijn wijsheid geeft me rust.
Dan word ik blij, en zeker van mijn redding:
Ik leef, ik leef naast God. Ik val niet uit zijn hand.
Want u zult mij niet zomaar laten sterven;
Ik hoef niet naar het graf. Want u laat mij niet los.
U wilt mij leren waar ik u moet zoeken:
Heel dicht bij u, mijn God, zal ik gelukkig zijn.
* Gezamenlijk bidden van het Onze Vader
* Collecte voor Zending in Nqutu – Muziek:
* Zingen: Opwekking 780 Ik zie uit naar de Heer
Ik zie uit naar de Heer
Ik zie uit naar de Heer
Mijn ziel ziet uit naar Hem
En verlangt naar zijn Woord
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Wij verwachten vol verlangen de Heer
Hij is onze hulp en ons schild
Ja, om Hem is ons hart verblijd
Op zijn heilige naam vertrouwen wij
Ik zie uit naar de Heer
Ik zie uit naar de Heer
Mijn ziel ziet uit naar Hem
En verlangt naar zijn Woord
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Wij verwachten vol verlangen de Heer
Hij is onze hulp en ons schild
Ja, om Hem is ons hart verblijd
Op zijn heilige naam vertrouwen wij
Mijn ziel verlangt naar de Heer
Mijn ziel verlangt naar de Heer
Meer dan wachters uitzien naar de morgen
Mijn ziel verlangt naar de Heer
Mijn ziel verlangt naar de Heer
Meer dan wachters uitzien naar de morgen
Ik zie uit naar de Heer
Ik zie uit naar de Heer
Mijn ziel ziet uit naar Hem
En verlangt naar zijn Woord
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Wij verwachten vol verlangen de Heer
Hij is onze hulp en ons schild
Ja, om Hem is ons hart verblijd
Op zijn heilige naam vertrouwen wij
Wij verwachten vol verlangen de Heer
Hij is onze hulp en ons schild

) 2x

https://youtu.be/aT5QvUZ2hpU

Ja, om Hem is ons hart verblijd
Op zijn heilige naam vertrouwen wij
Op zijn heilige naam vertrouwen wij

* Zegen
* Zingen: Halleluja, eeuwig dank en eer Downloaden via:
https://www.sela.nl/liederen/125/halleluja-eeuwig-dank-en-ere.html
Halleluja, eeuwig dank en ere,
lof, aanbidding, wijsheid, kracht,
word' op aard' en in de hemel, Here,
voor uw liefd' U toegebracht!
Vader, sla ons steeds in liefde gade;
Zoon des Vaders, schenk ons uw genade;
uw gemeenschap, Geest van God,
amen, zij ons eeuwig lot!
* Afscheid - De kaars wordt gedoofd

