
Goede Vrijdag 2 april  viering   
Voorganger : Ds. G. Olde 
Ouderl.v.dienst: Mw. A. Terpstra 
Organist:  Klaas van der Kolk 
Lezingen:            Trijntje Blankensteijn 
 
Wij bereiden ons in stilte voor op deze dienst – er zullen geen mededelingen gedaan worden 
 
  
Na binnenkomst van de Kerkenraad wordt de Paaskaars aangestoken     
 
Aanvangswoord 
 
Zingen NLB/ Psalm 22; 1 en 8 
1 Mijn God, Mijn God, waarom verlaat Gij mij 
en blijf zo ver, terwijl ik tot U schrei, 
en redt mij niet, maar gaat aan mij voorbij? 
Hoe blijft Gij zwijgen? 
Mijn God, ik doe tot U mijn kreten stijgen 
bij dag, bij nacht. Tot U slechts kan ik vluchten, 
maar krijg geen rust, geen antwoord op mijn zuchten 
in klacht op klacht. 
 
8 O blijf van mij niet ver, mijn God, mijn Heer! 
Mijn sterke, spoed U, ik behoef U zeer! 
Mijn vege rest zal zonder tegenweer 
haast zijn verslonden. 
Red dan mijn leven uit de muil der honden! 
Kom uit de klauw der leeuwen mij ontzetten! 
Laat toch uw hand hun boos geweld beletten! 
Toon mij uw trouw! 
 
Gebed 
 
Luisterlied:  Goede Vrijdag van de cd `hoog geëerd publiek` van Matthijn Buwalda 
 
Schriftlezing: Lucas 23: 26-49  Bijbel in Gewone Taal  (opgesplitst) 
26 De soldaten brachten Jezus weg om hem te doden. Onderweg kwamen ze een man 
tegen. Die heette Simon van Cyrene, en hij kwam net de stad in. Simon moest van de 
soldaten het kruis van Jezus dragen en achter hem aan lopen. 
27 Een grote groep mensen liep achter Jezus aan. Er waren ook vrouwen bij die verdrietig 
waren en om Jezus huilden. 28 Maar Jezus draaide zich naar hen om en zei: ‘Vrouwen van 
Jeruzalem, huil niet om mij. Jullie kunnen beter huilen om jezelf en om jullie kinderen. 
29 Want er zal een verschrikkelijke tijd komen. Het wordt zo erg, dat de mensen zeggen: 
‘Het is nu beter om helemaal geen kinderen te hebben. Vrouwen zonder kinderen hebben 



geluk. Als je nooit een kind kon krijgen, heb je nu geluk.’ 30 In die tijd zullen mensen tegen 
de bergen roepen: ‘Val toch op ons neer!’ En tegen de heuvels: ‘Bedek ons toch!’ 
31 Nu is het nog vrede. En kijk wat er met mij gebeurt! Wat voor verschrikkelijke dingen 
zullen er dan met jullie gebeuren als het straks oorlog is?’ 
32 Tegelijk met Jezus werden ook twee misdadigers weggebracht om gedood te worden. 
33 Op een heuvel die de Schedel heet, hingen de soldaten Jezus aan het kruis. Ook de 
misdadigers werden aan een kruis gehangen. Het kruis van Jezus stond tussen de twee 
andere kruisen in. 
34 Jezus zei: ‘Vader, vergeef de mensen die mij doden, want ze weten niet wat ze doen.’ De 
soldaten verdeelden de kleren van Jezus onder elkaar door erom te loten. 35 En het volk 
stond ernaar te kijken. Ook de leiders van het volk stonden naar Jezus te kijken. Ze lachten 
hem uit en zeiden: ‘Hij is toch de messias, de man die door God uitgekozen is? Hij heeft 
toch andere mensen gered? Dan moet hij ook zichzelf kunnen redden!’ 
36 Ook de soldaten bespotten Jezus. Ze kwamen bij het kruis staan en gaven Jezus zure wijn. 
37 Ze zeiden: ‘Red jezelf! Jij bent toch de koning van de Joden?’ 38 Boven Jezus’ hoofd hing 
een bordje. Daarop stond: ‘Dit is de koning van de Joden.’ 
 
Nieuw Liedboek 576 B :  1 en 2 
1 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. 
 

2 O hoofd zo hoog verheven, 
o goddelijk gelaat, 
waar werelden voor beven, 
hoe bitter is uw smaad! 
Gij, eens in ’t licht gedragen, 
door engelen omstuwd, 
wie heeft U zo geslagen 
gelasterd en gespuwd?

 

39 Eén van de twee misdadigers die naast Jezus hingen, begon hem te beledigen. Hij zei 
tegen Jezus: ‘Jij bent toch de messias? Red dan jezelf en ook ons!’ 40 Maar de andere 
misdadiger zei: ‘Houd toch je mond! Ook jij hangt aan een kruis, ook jij zult snel dood zijn. 
Ben je niet bang voor God? 41 Wij zijn misdadigers en hebben onze straf verdiend. Maar 
Jezus heeft niets verkeerds gedaan.’ 
42 En tegen Jezus zei hij: ‘Wilt u aan mij denken wanneer u koning bent in de hemel?’ 
43 Jezus antwoordde: ‘Luister goed naar mijn woorden: Vandaag nog zul jij bij mij in de 
hemel zijn.’44-45 Om ongeveer twaalf uur ’s middags werd het opeens donker in het hele 
land. Drie uur lang bleef het donker, omdat de zon geen licht gaf. En in de tempel scheurde 
het gordijn voor de heilige zaal doormidden. 46 Toen riep Jezus: ‘Vader, mijn leven is in uw 
handen!’ Dat waren zijn laatste woorden. Zo stierf hij. 
47 De Romeinse officier die bij het kruis stond, zag wat er gebeurde. Hij eerde God en zei: 
‘Geen twijfel mogelijk! Die man hoorde bij God!’ 48 En alle mensen die waren komen kijken, 
gingen huilend weer naar huis. 
49 De leerlingen van Jezus stonden een eind verderop te kijken. Ze stonden bij de vrouwen 
uit Galilea die met Jezus meegekomen waren. 
 



Nieuw Liedboek 576 B :  5 en 6 
5 Ik dank U o mijn vrede, 
mijn God die met mij gaat, 
voor wat Gij hebt geleden 
aan bitterheid en smaad. 
Geef dat ik trouw mag wezen, 
want Gij zijt trouw en goed. 
Ik volg U zonder vrezen 
wanneer ik sterven moet. 
 

6 Wanneer ik eens moet heengaan 
ga Gij niet van mij heen, 
laat mij dan niet alleen gaan 
niet in de dood alleen. 
Wees in mijn laatste lijden, 
mijn doodsangst, mij nabij. 
O God, sta mij terzijde, 
die lijdt en sterft met mij.

 
Overdenking  (kruis-meditatie) 
 
Meditatieve tekst: De nacht valt.... en niets blijft dan onze onmacht. 
 
Via Dolorosa, lied van Sela           
 
 
(we gaan staan) 
Doven van de Paaskaars, gevolgd door een moment van stilte en orgelspel 
(bij dat laatste gaan we zitten)  
 
 
Nieuwe Liedboek 590 
1 Nu valt de nacht. Het is volbracht: 
de Heer heeft heel zijn leven 
voor het menselijk geslacht 
in Gods hand gegeven. 
 
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. 

 
 
Gebed voor de Goede Vrijdag, gevolgd door het Luthers avondgebed   
 
 



Nieuwe liedboek 558: 1, 6, 7 en 9  
1 Jezus, om uw lijden groot, 
om uw leven en uw dood 
die volbrengen ’t recht van God, 
Kyrie eleison. 
 
6 Om het zwijgen, het geduld, 
waarmee Gij de wet vervult, 
als men vruchtloos zoekt naar schuld, 
Kyrie eleison. 
 

7 Om het woord van goddelijk recht 
dat Gij tot uw rechters zegt, 
– zelf hebt Ge uw geding beslecht, – 
Kyrie eleison. 
 
9 Om uw kruis, Heer, bidden wij, 
om de speerstoot in uw zij, 
ga aan onze schuld voorbij, 
Kyrie eleison. 

 
Aanmoediging en belofte: lezing van Hosea 6: 1-2  
Komt, laat ons wederkeren tot de Here! Want Hij heeft verscheurd, en zal ons helen; Hij 
heeft geslagen, en zal ons verbinden. Hij zal ons na twee dagen doen herleven, ten derden 
dage zal Hij ons oprichten, en wij zullen leven voor zijn aangezicht. 
 
We verlaten de kerk in stilte en houden afstand 
 


