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Lied vooraf 561 O liefde die verborgen zijt

Welkom
Aanvangslied 405:3,4 Heilig, heilig, heilig

Stil gebed
Votum en groet
Psalmgebed Psalm 22

Zingen: 22:1,2 Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij

Lezen: Psalm 22:7-22
Zingen: 22:9 Gij hebt verhoord!

Lezen: Psalm 22:25-27
Zingen: 22:12,13 Dit zal gedenken

Gebed bij de opening van het Woord
Schriftlezing: Marcus 15:25, 33-39
Orgelspel

Onderwijzing
Nodiging
Lied 558:1,4 Jezus, om uw lijden groot

Vredegroet
Lied 575:6 Dank zij U, o Heer des levens

Inzettingswoorden
Lied 578:6 De aarde zelf is veel te klein

Gebeden
Lied 576:4 Houdt Gij mij in uw hoede

Gebed Onze Vader
'Lam Gods'
Het brood wordt gedeeld
Het brood wordt gegeten
De beker wordt gedeeld en gedronken
Lied 576:5 Ik dank U o mijn vrede

Lofprijzing uit Psalm 103

Dankgebeden
Gaven
Lied 590 Nu valt de nacht

Zegen



Marcus 15:25, 33-39

25 Het was in het derde uur na zonsopgang toen ze Jezus kruisigden.
33 Op het middaguur viel er een duisternis over het hele land, die drie uur aanhield. Aan het 
einde daarvan, in het negende uur, riep Jezus met luide stem: ‘Eloï, Eloï, lema sabachtani?’, 
wat in onze taal betekent: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?’ Toen de 
omstanders dat hoorden, zeiden enkelen van hen: ‘Hoor, hij roept Elia!’ Iemand ging snel een 
spons halen, doordrenkte die met zure wijn, stak de spons op een stok en probeerde hem te 
laten drinken, terwijl hij zei: ‘Laten we eens kijken of Elia komt om hem eraf te halen.’ Maar 
Jezus slaakte een luide kreet en blies de laatste adem uit. En het voorhangsel van de tempel 
scheurde van boven tot onder in tweeën. Toen de centurio, die recht tegenover hem stond, hem
zo zijn laatste adem zag uitblazen, zei hij: ‘Werkelijk, deze mens was Gods Zoon.’


	Orgelspel

