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Goede Vrijdag 2 april 2021 – 19.30 uur 
 

 
 

Voorgangers: dhr. Hans van der Meer en ds. Fokko Kuipers                            
Muziek: dhr. Gerwin van der Plaats en de muziek(zang)groep 

 
 
Orgelspel en stilte 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Orgel en zang: Psalm 103 (Taizee) 
 

Bless the Lord, my soul 
and bless God's holy name. 
Bless the Lord, my soul, 
who leads me into life. 
 
Prijs de Heer, mijn ziel 
en prijs zijn heil'ge naam. 
Prijs de Heer, mijn ziel, 
die mij het leven geeft.
 
Bless the Lord, my soul 
and bless God's holy name. 
Bless the Lord, my soul, 
who leads me into life. 
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Welkom en inleiding door de voorganger 
 
Bemoediging en groet 
 
Samenzang: Lied 587 vers 1 en 2 
 

Gebed  

 
Muziekgroep zingt: ‘Zie de mens’ (Sela) 
 

Hier is Hij, de mens, de Zoon van God. 
Die in stilte lijdt, veroordeeld wordt. 
Wie verheft zijn stem, 
komt in opstand voor hem, 
op die dag in Jeruzalem? 
 
Hier is Hij, uw koning zonder macht. 
Hij, die eens de storm tot stilte bracht. 
Wie verheft zijn stem, 
komt in opstand voor hem, 
op die dag in Jeruzalem? 
 
Heer, vergeef ons en behoed ons 
voor de onwil in ons hart. 
Om met U te willen lijden, 
waar uw lijden ons diep verwart. 
 
Wie verstaat dit wonderlijk geheim? 
Dat niet Hij, maar wij gevangen zijn; 
dat ons hart begrijpt waarom Jezus hier lijdt, 
die voor ons, onze onschuld, pleit. 
 
Ieder die zijn handen in onschuld wast, 
heeft nog niet begrepen wie Jezus was. 
Ieder die zijn hart niet aan hem verliest, 
begrijpt Gods genade niet. 
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JOHANNES  PASSIE  

 

 Johannes 18 vers 1 - 14 

  
 Samenzang:  Lied 587 vers 3 en 6 
 

Johannes 18 vers 19 – 24 en 28 – 40 
 

Samenzang: Lied 576b vers 3 en 4 
 
Meditatief moment 

 
Orgelspel 
 
Johannes 19 vers 1 – 16a 

 
 Muziekgroep: ‘Via Dolorosa’ (Sela) 
 

Langs de Via Dolorosa in Jeruzalem die dag,  
verdrongen zich de mensen in de straat. 
Daar staarden ze Hem na: 
de man die sterven moest op Golgotha. 
  
Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg, 
ging de Christus, onze Koning als een lam. 
Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart, is Hij gegaan, 
langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha. 
  
Er kwam bloed uit al zijn wonden, uit de striemen op zijn rug, 
uit de kroon van doornen om zijn hoofd geklemd. 
En Hij droeg met elke stap 
de hoon van hen die schreeuwden: “Kruisigt Hem!”. 
  
Zijn kruis werd een troon, zijn bloed wast ons schoon 
en het stroomt door het hart van Jeruzalem. 

 
Johannes 19 vers 16b - 30 
 
Paaskaars wordt gedoofd 

We zijn stil 
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Muziekgroep: ‘Zerfliesse, mein Herze’ (Johannes Passion, Bach) 
 

Slotgebed  

 
Blijf bij ons, Heer, want de dag loopt ten einde  
en de avond valt over ons neer. 
 
Blijf bij ons, Heer, want wij vrezen het duistere dreigen 
van een nacht die een eeuwigheid duurt. 
 
Blijf bij ons, Heer, want wij wachten gespannen op de morgen 
en wij weten niet of hij wel komt. 
 
Blijf tot ons spreken, ook als wijzelf door onheil  
woordloos zijn geworden. 
 
Blijf naar ons omzien, wanneer onze ogen 
speuren naar een lichtpunt in het donker. 
 
Blijf naar ons luisteren, als wij u zeggen 
wat wij nog aan niemand hebben toevertrouwd: 
 
(moment van stilte)  
 
Blijf bij ons, Heer, met een enkel woord, 
een eenvoudig gebaar vol warmte en troost en gemeenschap. 
 
Blijf bij ons, Metgezel, ga met ons mee onderweg  
en vertel ons het geheim van geloof, hoop en liefde. 
 
Blijf bij ons, Vriend -,  
en help ons dat wij U niet verlaten 
in al Uw eenzaamheid van deze nacht. AMEN 
 

Samenzang: ‘Blijf mij nabij…’ (Lied 247 vers 1, 2 en 3) 
Zegenbede 

 

de Paaskaars gaat mee de kerkzaal uit 

 

Zacht orgelspel 


