OECUMENISCH
PAASTRIDUÜM 2017

14 april

Goede Vrijdag

21.00 uur

Parochie Johannes de Doper
Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

Pauluskerk Breukelen

Ten geleide
Het Paastriduüm
Het Paastriduüm of de ‘Drie dagen van Pasen’ is doorgaande liturgie. Geheel volgens oudtestamentische traditie zet de kerk een gedenkdag in op
de vooravond ervan.
Het Paastriduüm omvat daarmee de periode van Witte Donderdag tot en
met de Paasochtend. De dienst op zaterdagavond is al de viering van de
Eerste Dag. In de viering van het triduüm zijn lijden, dood en opstanding
van Christus onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dienstboek I zegt hierbij:
“Het is van belang dat deze eenheid van dood en opstanding in de achtereenvolgende vieringen bewaard blijft. Het Paasfeest begint op Witte Donderdag
met de inzetting van het Avondmaal. Dit onderstreept de vrijwillige en vrijmachtige daad van de Messias. Op Goede Vrijdag wordt tot uitdrukking gebracht dat
wij mensen Hem dit lot hebben doen ondergaan. Stille Zaterdag legt getuigenis
af van Jezus’ nederdaling ter helle. In de Paasnachtwake leeft de gemeente toe
naar de viering van de opstanding van Christus in de vroege Paasochtend. De
viering van het Paasfeest is zo een jaarlijkse herhalingsoefening op de geloofsweg die een christen door het leven gaat. Als liturgie een binnentreden is in de
verzoende werkelijkheid tussen hemel en aarde, tussen God en mens, door
Christus, dan zal in de liturgie ook de gedachtenis van de verzoening zelf plaatsvinden. De Paasviering helpt de gemeente om opnieuw deelachtig te worden
aan, zich te verdiepen in en zich te laten bevrijden door het geheim van de gekruisigde en opgestane Heer Jezus Christus”.

Wij vieren het Paastriduüm samen, Pauluskerk en Johannes de Doperkerk.
Een prachtig en bemoedigend gegeven dat wij elkaar vinden rondom lijden,
dood en opstanding van onze Heer, elkaarvinden in gedeeld geloof.
Bij enkele Evangelielezingen gaat de gemeente staan. Dit doet zij uit eerbied voor het leven, sterven en de opstanding van haar Heer.
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Goede Vrijdag
De avondmaalstafel is leeg
De dienst begint in stilte

Cello

Prélude uit Suite voor cello solo, BWV 1011 in c-kl.

Gebed

Dit is het uur, God,
waarop uw Zoon voor ons gestorven is.
Dit is het uur waarop Gij Hem verheerlijkt hebt.
Dit is het uur waarop wij bidden:
trek ons allen tot U en laat ons het kruis zien,
waarin onze enige hoop gelegen is,
vandaag en tot in eeuwigheid.

De Schrift
Toralezing

Exodus 12:21-28

Profetenlezing

Hosea 6:1-6

Antwoordpsalm

Psalm 22 a (coupletten voorzang, refrein allen)

Mijn God, roep ik overdag en Gij zwijgt,
ik roep het ’s nachts en Gij laat mij maar roepen.
Refrein
Onze vaderen hadden vertrouwen in U,
vertrouwen, en Gij zijt hun redding geweest.
Refrein
Zij riepen om U en Gij waart hun uitkomst
en nooit hebt Gij dat vertrouwen beschaamd.
Refrein
Ik ben geen mens meer, ik ben een worm
gehoond door de mensen, veracht door de buurt.
Refrein
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Ik ben bespottelijk in aller ogen,
iedereen lacht me hoofdschuddend uit:
Refrein
‘Hij zocht het bij God, laat die hem dan redden,
laat God hem bevrijden, die houdt toch van hem’.
Refrein
Heilig Evangelie

Johannes 18:1 - 19:42
door meerdere stemmen gelezen, afgewisseld met Lied 587

Johannes 18:1-11

Johannes 18:12-27
Eén mens moet sterven om een volk te redden.
Door uw gehoorzaam lijden kan ik verder,
warm ik mij aan uw liefde die niet loochent.
Open mijn ogen.
Johannes 18:28-40
Hemelse koning, door God uitgekozen,
waarom staat U terecht als rechteloze?
U hebt geen schuld, de waarheid is geschonden.
U draagt mijn zonden.
Johannes 19:1-17
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Hier is God zelf, ontdaan van alle glorie,
de mens die uit de hemel is geboren.
Ik ben de gesel die Hem openhaalde,
ik laat Hem vallen.
Johannes 19:17-30
Stilte

allen gaan staan
de Paaskaars wordt gedoofd

Johannes 19:31-42
allen gaan zitten

Cello

Sarabande uit Suite voor cello solo, BWV 1011 in c-kl.

Voorbede

Gebed der gelovigen
Broeders en zusters,
laten wij in vrede bidden.
Eeuwige,
wij bidden U
voor uw Kerk, wereldwijd,
en voor uw gemeente
hier vergaderd,
dat zij een plek
van vrede mag zijn,
een veilig thuis
voor ieder mens.
Dat zij in spreken
en in handelen
beeld mag zijn van haar Heer,
teken mag zijn
van het komend koninkrijk.
Zo bidden wij:
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Goede God,
wij bidden U
voor de geloofsleerlingen
die, waar ook ter wereld,
zich willen verbinden
aan uw Naam.
Wij bidden U
voor ieder mens
die zoekt naar doel en zin,
dat liefde, nabijheid en omzien
omhelsd worden,
geestelijke ankers mogen zijn
voor een zegenrijk samenleven
op deze aarde.
Zo bidden wij:

Barmhartige God,
wij bidden U
voor wie in nood verkeren,
voor wie bedroefd zijn,
voor wie eenzaam is of verstoten,
voor wie geen voedsel heeft
onderdrukt wordt,
dat zij nieuw leven vinden
in mensen
die de lasten
van hun schouders nemen,
mensen
die zich breken
in liefde voor de naaste
om samen op te staan.
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Zo bidden wij:

Koning van deze wereld,
wij bidden U
voor wie gezag dragen
in kerk, religies en samenleving,
voor koningen en presidenten,
regeringen en stamhoofden,
voor priesters en dominees,
imams en rabbijnen,
dat hun regeren en voorgaan
verlicht mag worden
met uw Geest
van waarheid en wijsheid,
dat zij dienend zijn
voor wie aan hen zijn toevertrouwd,
en zich onderwerpen
aan uw zegenrijke wetten
van liefde en medemenselijkheid.
Zo bidden wij:

Kruismeditatie
Kruishulde

Tijdens het zingen van het volgende lied
kunt u bloemen leggen bij het kruis
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Zingen

O wereld, zie uw leven (Lied 578)
1. cantorij, 2. en 3. allen

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 kindren 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.
Aanklacht onder het kruis
Waar was jij (Lied 585)
Waar was jij, toen men Hem gekruisigd had?
Erbarm u, erbarm u, erbarm u!
8

Waar was jij, toen men Hem hing aan het hout?

Waar was jij, toen de zon niet langer wilde schijnen?
Heilige, sterke, barmhartige God!

Waar was jij, toen Hij in zijn graf gelegd werd?

Waar was jij, toen Hij uit de doden opstond?

Waar was jij?
Honger heb ik geleden: gaf jij mij toen te eten?
Wanneer dan Heer, wanneer dan?
Dorst heb ik gehad: liet jij mij toen drinken?

Ooit was ik een vreemdeling: gaf jij mij onderdak?
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Toen ik was uitgekleed: bedekte jij mijn schande?

En toen ik ziek was: heb jij mij opgezocht?

Ooit zat ik gevangen: kwam jij toen naar mij toe?

Alles wat je niet voor een der minsten gedaan hebt,
heb je ook Mij niet gedaan!

Waar was jij?
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De Kruismeditatie wordt besloten met:
Zingen

Nu valt de nacht. Het is volbracht (Lied 590)
1 en 2: allen; 3 en 4: cantorij, 5: kleine cantorij

2. De wereld gaf
Hem slechts een graf,
zijn wonen was Hem zwerven;
al zijn onschuld werd Hem straf
en zijn leven sterven.
3. Hoe slaapt Gij nu,
die men zo ruw
aan ’t kruishout heeft gehangen.
Starre rotsen houden U,
Rots des heils, gevangen.
4. ’t Is goed, o Heer,
Gij hoeft de eer
van God niet meer te staven.
Leggen wij ons bij U neer,
in uw dood begraven.
5. Hoe wonderlijk,
uitzonderlijk,
een sabbat is gekomen:
eens voor al heeft Hij het juk
van ons afgenomen.
De Paaskaars wordt weggedragen
de dienst eindigt in stilte
wij verlaten de kerk in stilte
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