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Voor de dienst is het stil in de kerk, er wordt niet gespeeld, en 
ook wij brengen alles wat in ons is tot zwijgen. 
 
 Psalm 69:1 (staande) 
Red mij, o God, het water stijgt en stijgt,  
ik heb geen vaste grond onder de voeten.  
Zal ik dan in het niet verzinken moeten,  
in het moeras des doods, waar alles zwijgt?  
Ik heb geroepen tot mijn stem 't begaf.  
Voortdurend heb ik naar U uitgekeken.  
Het diepe water wordt mij tot een graf,  
mijn keel is hees, mijn ogen zijn bezweken. 
 
 Gebed voor de Goede Vrijdag 
(na het gebed gaan wij zitten) 
 
 Openingslied 562:1 
Ik wil mij gaan vertroosten  
in ’t lijden van mijn Heer,  
die zelf bedroefd ten dode,  
terneer boog keer op keer  
en zocht in zijn ellende  
naar troost om voort te gaan,  
tot Hem wil ik mij wenden 
 - o Jesu, zie mij aan. 
 
 Over de liturgische schikking 
 
 Lied 575:1,2 
Jezus, leven van ons leven, 
Jezus, dood van onze dood, 
Gij hebt U voor ons gegeven, 
Gij neemt op U angst en nood, 
Gij moet sterven aan uw lijden 
om ons leven te bevrijden. 
Duizend, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer. 
 



Alle leed hebt Gij geleden, 
Gij gedragen met geduld. 
Als een worm zijt Gij vertreden 
zonder schuld, om onze schuld, 
opdat wij door U verheven 
als verlosten zouden leven. 
Duizend, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer. 
 
 Inleiding 
 
 Johannes 18:1-9 
 Lied 574:1 
Glorie zij U, Christus, U leed onze nood, 
U ging onze kruisweg, U stierf onze dood, 
in de nacht der nachten streed U onze trijd, 
U leed o ze angsten, onze eenzaamheid. 
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. 
 
 Johannes 18:17,18 + 25-27 
 
 Erbarme dich, mein Gott (Matthäus Passion)  
 
 Johannes 18:33 – 19:6  
 
 Lied 584 (stabat mater) 
1. Is zijn ure nu gekomen, 
blijven onvoltooide dromen 
dan vervagen tot de nacht? 
 
2. Waar wij allen Hem verlaten, 
in onszelf gevangen zaten, 
wordt de weg door Hem volbracht. 
 
3. Zie, de Jodenkoning! Woorden 
waar ik Gabriël in hoorde. 
Is dit vader Davids troon? 



4. Aan de schandpaal hoog ggeheven 
kroont Hij met zijn dood het leven. 
Is Hij zo Gods lieve zoon? 
 
5. Die ik laafde aan mijn borsten, 
vindt Hij antwoord op zijn dorsten 
nu mijn kruik gebroken is? 
 
6. Vreugdewijn in Kana schonk Hij. 
Spot en gal zo bitter drinkt Hij, 
maar mijn dorst kent lafenis: 
 
7. De woestijn zal rozen geven 
en zijn bloed vult ons met leven, 
wordt als bruilofstwijn van kracht. 
 
8. Hij gaat heen, maar Hij blijft bij mij. 
Met zijn laatste adem geeft Hij 
stem aan psalmen in de nacht. 
  
 Johannes 19:16b-30 
 

 Kaarsen worden gedoofd  
 
 Johannes 19:38-42 
 
 Afsluitende woorden 
 
 Lied 578:1,2 en 6 
O kostbaar kruis, o wonder Gods, 
waaraan de Prins der glorie stierf. 
Ik wil om u zijn zonder trots, 
ik acht verlies wat ik verwierf. 
 
Bewaar mij, dat ik roemen zou 
dan in mijns Heren Christi dood. 
Al wat ik anders noemen zou 
is niets bij dit mysterie groot. 



 
De aarde zelf is veel te klein, 
voor wie u waarlijk loven wil. 
Uw liefde is een groot geheim, 
zij vraagt geheel mijn hart en ziel 
 
 Voorbeden  
(deze leggen wij symbolisch bij het kruis) 
 
 ‘Eventide’ Hubert Parry (1848-1918) door organist 
 
Het beklag Gods 
Mijn volk, wat heb ik u misdaan of waarmee heb ik u bedroefd? 
Ik heb de aarde voor de dag geroepen  
en aan uw handen toevertrouwd,  
maar van mijn tuin is een wildernis gemaakt,  
mijn levenswerk wordt een dodenakker. Waarom laat gij dit toe? 
 
Antw:   HEILIGE GOD, 
 HEILIG EN ALMACHTIG, 
 HEILIG EN ONSTERFELIJK, 
 ONTFERM U OVER ONS. 
Ik heb u onder mijn regenboog gesteld,   
een teken van vrede en toekomst,  
maar dodelijke wapens staan gericht op mensen  
en bedreigen mijn dierbare schepping. Waarom laat gij dit toe? 
Antw:   HEILIGE GOD, …. 
  
Ik heb mij laten kennen als uw bevrijder,  
de bondgenoot van alle onderdrukten,  
maar tallozen worden getergd en geteisterd  
door terreur en tirannie. Waarom laat gij dit toe? 
Antw:   HEILIGE GOD, …. 
 
Ik heb u met overvloed gezegend, met dagelijks brood en meer dan 
dat, maar op mijn akker sterven mensen onverzadigd 
en kinderhanden blijven ongevuld. Waarom laat gij dit toe? 
Antw:   HEILIGE GOD, …. 
 



Ik heb mijn woord aan u gegeven  en u mijn hartsgeheimen toever-
trouwd, maar afgoden vinden overal gehoor  
en mensen kiezen doodlopende wegen. Waarom laat gij dit toe? 
Antw:   HEILIGE GOD, …. 
 
Ik heb mijn Zoon tot u gezonden, 
mijn sprekend evenbeeld, mijn uitgestrekte hand, 
maar hij is afgewezen, uitgestoten, vernederd tot de laagste dood. 
Ik heb hem bij u teruggebracht, de levende, de bron van alle leven, 
maar hij gaat dood aan alle kruisen waaraan mijn mensen worden 
vastgespijkerd. Waarom laat gij dit toe? 
Antw:   HEILIGE GOD, …. 
 
Mijn volk, wat heb ik u misdaan of waarmee heb ik u bedroefd? 
Ik heb u geëerd als kroon van de schepping, 
Ik heb u gezocht als mijn kostbaarste sieraad, 
Ik heb u bewaard in mijn hand, in mijn hart, 
Ik heb u mijn trots, mijn Zoon geofferd. 
Wat had ik nog meer moeten doen dat ik niet heb gedaan? 
Allen: AAN DE VADER HOOG VERHEVEN, 
   AAN DE ZOON DIE VOOR ONS LIJDT, 
   AAN DE TROOSTER VAN ONS LEVEN, 
   ZALIGE DRIEVULDIGHEID, 
   ZIJ DE EER EN KRACHT GEGEVEN, 
   NU EN IN DER EEUWIGHEID. ONZE VADER ....... 
 
In stilte verlaten wij de kerk. 
 


