
Woorden over brood en wijn 
 
Nodiging 
 
Gemeenschap van brood en wijn,  

onder muziek van Teodora Nedyalkova, cello. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dankzegging 
 
Zingen slotlied, staande: Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis  

( Gezang 189, Liedboek ’73 ) 
 

Mijn Verlosser hangt aan 't kruis, 
hangt ten spot van snode smaders. 
Zoon des Vaders, 
waar is toch uw almacht thans, 
waar uw goddelijke glans? 
 
Mijn Verlosser hangt aan 't kruis, 
en Hij hangt er mijnentwegen, 
mij ten zegen. 
Van de vloek maakt Hij mij vrij, 
en zijn sterven zaligt mij. 

 
Mijn Verlosser hangt aan 't kruis. 
Zou ik dan in droeve dagen 
troostloos klagen? 
Als ik naar zijn kruis mij richt, 
valt mijn eigen last mij licht. 
 
Mijn Verlosser hangt aan 't kruis! 
'k Heb mij, Heer, voor dood en leven 
U gegeven. 
Laat mij dan in vreugd en pijn 
met U in gemeenschap zijn. 

 
Zegen 

 
 

Goede Vrijdag 
30 maart 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerkdienst in de Jozefkerk 
met viering van het Heilig Avondmaal 

 
 
m.m.v. 
Teodora Nedyalkova, cello 
Johan Gerkes, orgel 
Jozefkoor 
Ds. Ron Koopmans, voorganger 
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Orgelspel, de Gemeente is stil voor de dienst 
 
Gemeente gaat staan bij binnenkomst kerkenraad 
 
Stil gebed, Votum en Groet ( daarna gaat de gemeente zitten ) 
 
Zingen: O hoofd vol bloed en wonden ( Lied 576B: 1, 3 en 4 ) 
 

O hoofd vol bloed en wonden, 
bedekt met smaad en hoon, 
o hoofd zo wreed geschonden, 
uw kroon een doornenkroon, 
o hoofd eens schoon en heerlijk 
en stralend als de dag, 
hoe lijdt Gij nu zo deerlijk! 
Ik groet U vol ontzag. 

 
O Heer uw smaad en wonden, 
ja alles wat Gij duldt, 
om mij is het, mijn zonden, 
mijn schuld, mijn grote schuld. 
O God ik ga verloren 
om wat ik heb gedaan, 
als Gij mij niet wilt horen. 
Zie mij in liefde aan. 
 
Houdt Gij mij in uw hoede, 
Gij die uw schapen telt, 
o bron van al het goede, 
waaruit mijn leven welt. 
Gij die mijn ziel wilt laven 
met liefelijke spijs, 
Gij overstelpt met gaven 
tot in het paradijs. 

 
Gebed 
 
Zingen: O wereld, zie uw leven ( Lied 577 ) 
 

O wereld, zie uw leven  
hoog aan het kruis geheven,  
uw heil zinkt in de dood. 
De eersteling van allen  
laat stil zich welgevallen  
verdrukking, slagen, hoon en spot. 

Toebereiding van de Tafel, inzameling van de gaven 
1. 40 dagen project, 2. Pastoraat en eredienst 

 
Tijdens de collecte zingen: Ontsluit o Heer, ontvlam ons hart   

( Gezang 33: 1 en 11, Bundel ’38) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gij sterft en laat die troost ons na: 
de zonden zijn vergeven. 
Gij hebt voldaan op Golgotha, 
dit geeft ons kracht ten leven. 
Uw zoendood lenigt onze smart, 
verkwikt, vertroost, versterkt ons hart, 
niets heeft zo groot een waarde. 
Uw zoendood zij mijn steun in nood, 
mijn heil in druk, en in de dood 
mijn laatste troost op aarde. 
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Te klein is ’t offer, dat ik bood, 
al waar’ al ’t goed der aard’ mijn deel. 
Uw wondre liefde, goddelijk groot, 
eist alles, ja mijzelf geheel. 
 
Lof Hem, die door zijn kruis en dood 
genâ voor zondaars heeft bereid! 
Lof Hem en zijne liefde groot, 
alom en tot in eeuwigheid! 

 
Inzettingswoorden en uitleg 
 
Avondmaalsgebed, besloten met het: ‘Onze Vader’ 
 
Zingen: Christus, heilig Godslam ( Gezang 37, Bundel ’38 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wie heeft U zo geslagen,  
waarom moet Gij verdragen  
die bitterheid en pijn? 
Gij zijt toch zonder zonde,  
toch niet in ’t kwaad gebonden  
als wij en onze kinderen zijn. 
 
Ik ben het, ik moest boeten,  
met handen en met voeten  
genageld aan uw kruis. 
O Here, die uw leven  
voor mij hebt prijsgegeven  
gedenk mij in het paradijs. 

 
Schriftlezing: Rechters 15: 9 - 15  
 

De Filistijnen vielen Juda binnen, sloegen hun kamp op bij Lechi  
en begonnen zich vandaar te verspreiden. De Judeeërs vroegen hun 
waarom ze hun gebied waren binnengevallen en kregen als antwoord: 
‘We zijn gekomen om Simson gevangen te nemen.  
We willen hem betaald zetten wat hij ons heeft aangedaan.’  
Toen gingen drieduizend Judeeërs naar Simsons rotshol bij Etam. 
‘Hoe kon je ons dit aandoen?’ vroegen ze. ‘Je weet toch dat de 
Filistijnen hier de baas zijn!’ Maar Simson zei: ‘Ik heb hun alleen 
betaald gezet wat zij mij hebben aangedaan.’ ‘Wij zijn gekomen om  
je gevangen te nemen,’ zeiden de Judeeërs. ‘We gaan je uitleveren 
aan de Filistijnen.’ ‘Zweer me dan dat jullie me niet zullen doden,’  
zei Simson. ‘Nee, daar is geen sprake van,’ verzekerden ze hem.  
‘We binden je vast en leveren je aan hen uit, maar doden zullen we  
je niet.’ Ze boeiden hem met twee nieuwe touwen, leidden hem uit  
zijn rotshol en brachten hem naar Lechi, waar de Filistijnen juichend 
op hem afstormden. Toen voer de geest van de Heer in hem.  
De touwen waarmee hij was geboden leken wel vlas dat wegschroeit 
in het vuur, zo makkelijk vielen ze van zijn armen en zijn polsen.  
Hij zag een ezelskaak liggen; het bot was nog hard. Hij raapte het op 
en sloeg er duizend man mee dood. 
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Zingen: O liefde die verborgen zijt, met Jozefkoor ( Lied 561 )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hoe achtloos in ons midden wordt  
het kostbaar mensenbloed gestort  
en in het onbarmhartig licht  
het kruis des Heren opgericht. 
 
De minsten van de mensen zijn  
daar uitgestrekt in angst en pijn. 
Tot aan het eind der wereld lijdt 
Christus in hun verlatenheid. 
 
O liefde uit de eeuwigheid  
die met ons mens geworden zijt,  
wij bidden, laat ons niet alleen  
in al het duister om ons heen,  
 
opdat ook wij o Heer U niet  
verlaten in uw diep verdriet  
maar bij U zijn in al de pijn  
waarmee de mensen mensen zijn. 

 
Schriftlezing: Mattheüs 26: 20 - 25 en 47 - 56 
 

Toen de avond was gevallen, lag Hij samen met de twaalf aan voor  
de maaltijd. Onder het eten zei Hij tegen hen: ‘Ik verzeker jullie: een 
van jullie zal Mij uitleveren.’ Dit bedroefde hen zeer, en de een na de 
ander vroegen ze Hem: ‘Ik toch niet, Heer?’ Hij antwoordde:  
‘Hij die samen met mij zijn brood in de kom doopte, die zal Mij 
uitleveren. De Mensenzoon zal heengaan zoals over Hem geschreven 
staat, maar wee de mens door wie de Mensenzoon uitgeleverd wordt: 
het zou beter voor hem zijn als hij nooit geboren was.’  
Toen zei Judas, die Hem zou uitleveren: ‘Ik ben het toch niet, rabbi?’ 
Jezus antwoordde: ‘Jij zegt het.’ 

Nog voor Jezus uitgesproken was, kwam Judas eraan, een van  
de twaalf, in gezelschap van een grote, met zwaarden en knuppels 
bewapende bende, die door de hogepriesters en de oudsten van het 
volk was gestuurd. Met hen had zijn verrader een teken afgesproken: 
‘Degene die ik kus,’ had hij gezegd, ‘die is het, die moet je 
gevangennemen.’ Hij liep recht op Jezus af en zei: ‘Gegroet, rabbi!’  
en kuste Hem. Jezus zei tegen hem: ‘Vriend, ben je daarvoor 
gekomen?’ Daarop kwam de bende naderbij, ze grepen Jezus vast  
en namen Hem gevangen. Nu greep een van Jezus’ metgezellen naar 
zijn zwaard. Hij trok het, haalde uit en sloeg de dienaar van de 
hogepriester een oor af. Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Steek je 
zwaard terug op zijn plaats. Want wie naar het zwaard grijpt, zal door 
het zwaard omkomen. Weet je niet dat Ik mijn Vader maar te hulp hoef 
te roepen en dat Hij mij dan onmiddellijk meer dan twaalf legioenen 
engelen ter beschikking zou stellen? Maar hoe zouden dan de 
Schriften in vervulling gaan, waar staat dat het zo moet gebeuren?’ 
Toen zei Jezus tegen de omstanders: ‘Met zwaarden en knuppels bent 
u uitgetrokken om Mij te arresteren, alsof Ik een misdadiger ben! 
Dagelijks was Ik in de tempel om onderricht te geven, en toen hebt u 
Me niet gevangengenomen. Maar dit alles gebeurt opdat de 
geschriften van de profeten in vervulling gaan.’  
Daarop lieten alle leerlingen Hem in de steek en vluchtten weg. 

 
Muziek van Teodora Nedyalkova ( cello ) 
 
Overdenking 
 
Geloofsbelijdenis van Nicea ( uitgesproken, gemeente gaat staan ) 
 
Zingen, staande: Als ik het wond’re kruis aanschouw  

( Gezang 48, Bundel ’38, melodie Lied 578 ) 
 

Als ik het wondre kruis aanschouw, 
waar Christus stierf, die ’t al volbracht, 
dan voel ik, hoe ‘k mijn trots berouw 
en ’t rijkst gewin slechts schade acht. 
 
Verbied mij dan elk pralend woord 
voor al wat niet uw kruis is, Heer, 
en laat mij, wat m’ op aard bekoort, 
ten offer leggen voor U neer! 
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