
ORDE VAN DIENST GOEDE VRIJDAG, 30 MAART 2018: 
 
Goede Vrijdagavond: gedurende twintig eeuwen heeft de Kerk zich verzameld op deze avond om de 
gebeurtenissen van deze laatste etappe van de aardse reis van de Zoon van God te herdenken en te 
herleven. Ook dit jaar komen wij bijeen in dit kerkgebouw om de voetstappen van Jezus te volgen, die, 
"Zelf Zijn Kruis dragend de stad uittrok naar wat de Schedelplaats heet, in het Hebreeuws Golgotha". 
 
Stilte. 
 
Er worden 7 kaarsen aangestoken. 
 
Woorden ter bemoediging: 
V: Bij U, Heer, schuilen wij in het onbarmhartig licht van deze 
 avond. Hoor ons, God, en blijf ons niet ver.  
A: HOOR ONS GOD, EN KOM ONS TE HULP.  
V: Gij zijt een wal tegen nacht en ontij, Gij, de grond van ons 
 vertrouwen. In uw handen, Heer, bevelen wij ons leven.  
A: BESCHUT ONS MET DE SCHADUW VAN UW VLEUGELS.  
V: Hier gedenken wij Jezus Messias, in zijn lijden, in zijn 
 Dood. In de dagen van zijn leven heeft Hij onze zwakheid 
 gedragen, onze leegte onder ogen gezien. Hier zien wij op 
 naar het kruis. Laat dit uur voor ons zijn als een waken en 
 bidden met Hem.  
A: IN UW HANDEN, HEER, BEVELEN WIJ ONS LEVEN. AMEN. 
 
Zingen: Psalm 22: 1 en 4. 
 
Gebed bij de opening van de Bijbel 
 
Schriftlezingen: het lijdensevangelie volgens Johannes, afgewisseld met gemeentezang en orgelspel: 
 
Lezen: Johannes 18: 1 t/m 11, Verraden. 
                              Eerste kaars wordt gedoofd 
 
Zingen: Lied 587: 1. 
 
Lezen: Johannes 18: 12 t/m 27, Verloochend. 
                               Tweede kaars wordt gedoofd 
 
Zingen: Lied 587: 2. 
 
Lezen: Johannes 18: 28 t/m 40, Pilatus. 
                               Derde kaars wordt gedoofd 
 
Zingen: Lied 587: 3. 
                        
Lezen: Johannes 19: 1 t/m 16a, Onschuldig. 
                               Vierde kaars wordt gedoofd 
 
Zingen: Lied 587: 4. 
 
Lezen: Johannes 19: 16b t/m 27, Gekruisigd. 
                                Vijfde kaars wordt gedoofd. 
 
Zingen: Lied 587: 5. 
 
Lezen: Johannes 19: 28 t/m 30, Gestorven. 
 
Een klein kaarsje wordt aan de Paaskaars aangestoken, waarna de Paaskaars wordt gedoofd. 

Stilte. 

Gedicht: ““Schreeuwende waanzin”. 



Stilte. 

Lezen: Johannes 19: 31 t/m 37, De Schriften vervuld. 
                               Zesde kaars wordt gedoofd. 
 
Zingen: Lied 587: 6. 
 
Lezen: Johannes 19: 38 t/m 42. Begraven. 
                               Zevende kaars wordt gedoofd. 
 
Zingen: Lied 590: 1, 2 en 3. 
 
Goede Vrijdaggebeden, voor allen die gekruisigd worden en voor het Joodse volk, dat in onze Europese 
geschiedenis zo vaak door christenen is vervolgd en vermoord, uitgesproken door de dominee en de 
diaken  
 
Orgelspel 
 
Het beklag Gods (Met ‘mijn volk’ wordt bedoeld al wie door de eeuwen heen, tot deze dag, mens van de 
Allerhoogste wil zijn, wij allen die aangesproken worden om in Gods Naam te antwoorden met daden van 
geloof): 
 
V: Wat moet ik met jullie die mijn roep negeerden? 
Hoe vaak ik ook riep: mijn volk - je naam? 
Wat moet ik met jullie? Wat heb Ik misdreven? 
Wat zegt jullie zwijgen, zo beschaamd? 
A:

 
 
V: Wat stond je zo tegen?  
 Wat ik je wou geven, bedoeld om je rijk te maken, blij.  
 Wat stond je zo tegen? Nooit zou ik je dwingen;  
 Ik liet je de keuze; je was vrij 
 
A: 

 
 



V: Zijn jullie vergeten, heeft niemand onthouden 
 mijn moederborst, mijn vaderhand, mijn zorgzaamheid? 
 Zijn jullie vergeten mijn Naam, je verleden,  
 de toekomst die Ik voor je bereid? 
 
A:  

 
 
V:  Hoe lang moet ik dragen dit grote negéren; 
 en blijf je je verbergen voor mijn verdriet? 
 Nooit zal ik me wreken. Ik laat je niet vallen. 
 En nooit laat ik los, jou, de liefde van mijn hart.  
 
A: 

 
 
Zingen: Lied 351: 1, 2 en 3. 
 
Hij beloofde ons vrede... 
 
Bidden: “Onze Vader” (Nieuwe Bijbelvertaling). 
 
In stilte verlaten we de kerk. 
 


