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OM TE BEGINNNEN
10.50 De klok wordt geluid
10.55 Preludium: J.S. Bach – An Wasserflüssen Babylon
BWV 653
Stilte
Uurslag van de klok.
Welkom / Welcome
Na het welkom staan wie kunnen op en zingen het intredelied
Lied 67 vers 1,2
Tijdens het intredelied worden de kaarsen bij de lezenaar en op de
avondmaalstafel ontstoken.
Allen blijven staan / All remain standing
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Bemoediging en Drempelgebed
v: Onze hulp is in de naam van de Heer
g: Die hemel en aarde gemaakt heeft
v: Wij roemen onze Heer Jezus Christus, in wie
ons heil is, ons leven en verrijzenis.
g: Door Hem zijn wij verlost en bevrijd.
v: O God, wees ons genadig en zegen ons.
Laat uw aanschijn over ons lichten;
g: opdat op aarde uw weg bekend zal zijn,
onder alle volken uw heil.
Allen gaan zitten / All sit
Psalm van de dag 67 vers 3
ROND HET WOORD
Gebed van de dag
Lezing Johannes 13 vers 1-15
Lied 569 ‘Toen Jezus wist: nu is gekomen’
Woorden ter overdenking
Inzameling van de gaven
Gebed over de gaven
Nodiging
vredegroet:
v: De vrede van de Heer is met U allen!
a: ZIJN VREDE IS MET U!
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Wenst elkaar de vrede…
v: De Heer zal bij u zijn
g: De Heer zal u bewaren.
v: Verheft uw harten
g: Wij zijn met ons hart bij de Heer
v: Laten wij danken de Heer onze God
g: Het past ons de Heer te danken.
Als tafellied zingen wij lied 377 ‘Zoals ik ben, kom ik nabij’ vers
1,2,4,6
v:

Op de vooravond van het Pesachfeest opende Jezus een
nieuwe toekomst voor ons door brood en wijn te delen met
zijn vrienden.
Hij nam het brood,
sprak daarover de dankzegging uit, brak het,
gaf het aan zijn discipelen en zei:
Neemt en eet, dit is mijn lichaam,
dat voor jullie gegeven wordt,
Doet dit tot mijn gedachtenis.

Het was op diezelfde avond, dat Jezus de beker zegende,
hem liet rondgaan onder zijn vrienden en zei:
Drinkt allen daaruit,
deze beker is het nieuwe verbond
in mijn bloed, dat voor jullie en voor velen vergoten wordt tot
vergeving van zonden.
Doet dit, zo dikwijls je die drinkt tot mijn gedachtenis.
v: Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker
verkondigen wij de dood van onze Heer,
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totdat Hij komt.
a: KOM, HEER JEZUS, KOM!
En samen met alle levenden, die wij aan U opdragen,
én met wie ons zijn voorgegaan,
onze lieve doden die ons bijblijven,
met alle heiligen van naam
én wie naamloos zijn vergeten,
bidden wij met uw Zoon mee
als uit één mond:
Onze Vader/ Our Father in language of choice.
Onze Vader die in de hemel
zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde
zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks
brood.
En vergeef ons onze
schulden zoals ook wij onze
schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in
verzoeking, maar verlos ons
van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de
heerlijkheid in eeuwigheid.
Amen.

Our Father, which art in
heaven,
Hallowed be thy Name.
Thy Kingdom come,
Thy will be done in earth,
As it is in heaven.
Give us this day our daily
bread
And forgive us our
trespasses,
As we forgive them that
trespass against us.
And lead us not into
temptation;
but deliver us from evil.
For thine is the kingdom,
The power and the glory.
For ever and ever. Amen.

Delen van brood en wijn
Tijdens het delen van brood en wijn zingt het koor: View me Lord
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View me, Lord, a work of thine!
Shall I then lie downed in night?
Might thy grace in me but shine,
I should seem made all of light.
Cleanse me, Lord, that I may kneel
At thine altar pure and white;
They at once thy mercies feel,
Gaze no more on earth's delight.
Worldly joys like shadows fade
When the heavenly light appears;
But the covenants Thou hast made,
Endless, know not days nor years.
In thy word, Lord, is my trust,
To thy mercies fast I fly;
Though I am but clay and dust,
Yet thy grace can lift me high.
Dankgebed en gezongen zegen
Dat je de weg mag gaan die je goed doet
dat je opstaat wanneer je valt,
dat je mens mag worden in Gods ogen
en die van anderen.
Weet dat de aarde je draagt
dat je gaat in het licht
en de wind je omgeeft.
Dat je de vruchten van je leven proeft
en gaat in vrede.
Na de maaltijd wordt de tafel leeggeruimd
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Hier eindigt de avondmaalsviering, wij verplaatsen ons nu naar de
achterzijde van de kerk voor de passieviering.
Musica pro Deo: Dietrich Buxtehude – Mit fried und freud ich fahr
dahin BuxWV 75
Gebed
Verborgen God
een mens in dodelijke verlatenheid,
een man van smarten
stelt Gij ons tot levensteken.
In de dagen van zijn leven
heeft hij onze zwakheid gedragen,
onze leegte onder ogen gezien.
Laat dit uur voor ons zijn
als een waken en bidden met Hem.
allen:
AMEN
Lezing: Hosea 6: 1 - 6
Lezing van het Lijdensverhaal naar het evangelie van Johannes
Recit: And they came to a place named Gethsemane
Choir: Jesus, Lord Jesus, bowed in bitter anguish
- Lezing Johannes 18: 1-14 De arrestatie van Jezus
Hymn: Cross of Jesus/Kruis van Christus, hout der schande LLvO 36
Choir: verse 1,2/congregation 3,4/choir 5,6/all 7
1. Cross of Jesus, cross of sorrow,
Where the blood of Christ was shed,
Perfect Man on thee was tortured,
Perfect God on thee has bled!
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2. Here the King of all the ages,
Throned in light ere worlds could be,
Robed in mortal flesh is dying,
Crucified by sin for me.
3. Vals zijn de beschuldigingen
Vals de laster, het verwijt,
Nu de Oorsprong aller dingen
Zelf aan heel zijn schepping lijdt.
4. Zal zijn licht voor altijd doven
Nu het duister alles dekt?
Komen wij de nacht te boven
Die wij zelf hebben verwekt?
5. This--all human thought surpassing-This is earth’s most awful hour,
God has taken mortal weakness!
God has laid aside His Power!
6. Once the Lord of brilliant seraphs,
Winged with love to do His will,
Now the scorn of all His creatures,
And the aim of every ill.
10. Cross of Jesus, Cross of sorrow,
Where the Blood of Christ was shed,
Perfect Man on thee was tortured,
Perfect God on thee has bled!
- Lezing Johannes 18: 15 t/m 27: Petrus’ verloochening
Choir: God so loved the world
- Lezing Johannes 18: 28-40 Jezus voor Pilatus
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HYMN: Holy Jesus by the passion/Zoon van David om de slagen
LLvO 60 Choir 1,2/all 3,4,5
1. Holy Jesu, by Thy passion,
by the woes which none can share,
borne in more than kingly fashion,
by Thy love beyond compare:
Crucified, I turn to Thee,
Son of Mary, plead for me.
2. By the treachery and trial,
by the blows and sore distress,
by desertion and denial,
by Thine awful loneliness:
Crucified, I turn to Thee,
Son of Mary, plead for me.
3. Om uw alleszeggend zwijgen
bij de klap in uw gezicht,
om het vals, onwaar getuigen
in dat onterecht gericht, zie mij, smekeling, hier staan,
zie mij met ontferming aan!
4. Om de geest door U gegeven,
Liefde als uw laatste woord,
- zelfs een moordenaar mag leven
omdat Gij zijn vragen hoort –
zie mij, smekeling, hier staan,
zie mij met ontferming aan!
5. By the Spirit which could render
love for hate and good for ill,
by the mercy, sweet and tender,
poured upon Thy murderers still:
Crucified, I turn to Thee,
Son of Mary, plead for me.
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- Lezing Johannes 19: 1-16

Kruisig hem

HYMN: Jesus, the crucified pleads for me
Choir 1,3 All 2,4
Jesus, the Crucified, pleads for me,
while he is nailed to the shameful tree,
scorned and forsaken, derided and curst,
see how His enemies do their worst!
Yet, in the midst of the torture and shame,
Jesus, the Crucified, breathes my name:
wonder of wonders, how can it be?
Jesus, the Crucified, pleads for me!
Lord, I have left Thee, I have denied,
followed the world in my selfish pride;
Lord, I have joined in the hateful cry,
slay him, away with Him, crucify!
Lord, I have done it, oh! ask me not how;
woven the thorns for Thy tortured Brow;
yet in His pity, so boundless and free,
Jesus, the Crucified, pleads for me!
Though thou hast left Me and wandered away,
chosen the darkness instead of the day;
though thou art covered with many a stain,
though thou hast wounded Me oft and again;
though thou hast followed thy wayward will;
yet, in My pity, I love thee still."
Wonder of wonders it ever must be!
Jesus, the Crucified, pleads for me!
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Jesus is dying, in agony sore,
Jesus is suffering more and more,
Jesus is bowed with the weight of His woe,
Jesus is faint with each bitter throe.
Jesus is bearing it all in my stead,
pity incarnate for me has bled;
wonder of wonders it ever must be!
Jesus, the Crucified, pleads for me!
- Lezing Johannes 19: 17-27 Jezus gekruisigd
Choir - Recit & chorus (no.19) After this, Jesus knowing that all
things were now accomplished….
De Paaskaars – teken van het Licht van de Heer – wordt gedoofd
Stilte
HYMN:All for Jesus/Naam van Jezus LLvO 42 + final AMEN
All for Jesus! all for Jesus!
All for Jesus: Thou wilt give us
This our song shall ever be:
strength to serve Thee hour by hour;
for we have no hope, no Savior, none can move us from Thy presence
If we have not hope in Thee! while we trust Thy love and power.
All for Jesus, at Thine altar
Thou wilt give us sweet content
There, dear Lord, we shall receive
in the solemn Sacrament.
All for Jesus,Thou hast loved us
all for Jesus--Thou hast died,
all for Jesus, Thou art with us;
all for Jesus crucified.

All for Jesus, all for Jesus!
This the Church's song must be
till at last, her sons are gathered,
one in love and one in Thee. Amen

De dienst van Goede Vrijdag eindigt hier in stilte.
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u bent van harte uitgenodigd om naar de Hall te gaan om onder het
genot van een kop koffie of thee en een hot cross bun na te praten
over deze viering.

***
Photography Statement in accordance with UK law
Before, during and after our service photography may take place; Ditte
Donnelly and Rein Roos are the church’s appointed photographers. This
will be done as unobtrusively as possible and is taking place to assist with
the building of our church community on our social media pages (Facebook,
Twitter) and to promote the Church's business in leaflets, booklets,
brochures, on The Dutch Church website and in Kerknieuws. Individual
consent will be sought prior to publication of any images. Please talk to the
photographers, the minister or a member of the church council if you object
to your picture being taken.
Mededeling m.b.t. fotografie volgens wetgeving in de UK
Het is mogelijk dat er voor, tijdens en na de kerkdienst foto’s worden
gemaakt door Ditte Donnelly en Rein Roos. Dit vindt zo onopvallend
mogelijk plaats en vindt plaats om te helpen bij het opbouwen van onze
gemeente op onze sociale mediapagina's (Facebook, Twitter) en om de
activiteiten van de kerk te promoten in folders, brochures, op de website van
de Nederlandse Kerk en in het Kerknieuws. Wij vragen altijd uw
persoonlijke toestemming voordat foto’s gepubliceerd worden. Indien u
bezwaar heeft tegen het maken van foto’s, kunt u dit met de fotograaf, de
voorganger of een kerkeraads- of staflid bespreken.

Induction Loop: The Dutch Church is equipped
with a hearing loop system that covers the Church
and Hall downstairs. This is used at all services with
spoken word.
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