
Bidden: “Onze Vader” (Nieuwe Bijbelvertaling). 

 

 

 

In stilte verlaten we de kerk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morgenavond is er in deze kerk de Paaswake. 

Aanvang 21.30 uur 
 

 

 

ORDE VAN DIENST  

GOEDE VRIJDAG, 19 april 2019: 
 

 

 

 

Voorganger:  Ds.  Marina van der Zwaag 

Ouderling:  Dhr. Arie van den Berg 
Organist: Dhr. Martin Schuitmaker. 

Lectoren:  verschillende lezers 



Goede Vrijdag is de dag waarop we stil staan bij het lijden en ster-

ven van Jezus. In de loop van de kerkgeschiedenis is men deze dag 

‘goed’ gaan noemen. Waarom? Het antwoord kunnen we vinden door 

niet alleen Goede Vrijdag te vieren, maar daarna ook Pasen, het 

feest van de verrijzenis. Maar zover is het nog niet. 

 

Stilte. 

 

Er worden 9 kaarsen aangestoken aan de Paaskaars. 

 

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. 

 

Gemeente zingt Psalm 22: 1 en 2. 

 

Gebed bij de opening van de Bijbel 

 

Schriftlezingen: het lijdensevangelie volgens Matteüs, afgewisseld 

met koralen en gemeentezang: 

 

Lezen: Matteüs 26: 36 t/m 46, Jezus in Gethsemané 

                                  Eerste kaars wordt gedoofd 

 

Gemeente zingt Gezang 180: 1 en 3, Liedboek 1973 

 

Lezen: Matteüs 26: 47 t/m 56, Jezus verraden 

                                  Tweede kaars wordt gedoofd 

 

Koor zingt Koraal 11: 

 

      O Haupt voll Blut und Wunden, 

      Voll Schmerz und voller Hohn. 

    in geweld en zelfhandhaving en in de kerk offerden wij 

    de meest creatieve geesten op aan de leer. 

 

A: GOD HEEFT GELEERD: “GELUKZALIG ZIJ DIE HONGE-

 REN EN DORSTEN NAAR GERECHTIGHEID: ZIJ ZULLEN 

 VERZADIGD WORDEN”. 

 

V: Maar wij buitten Gods schepping uit: 

    grond, water, lucht, dieren en mensen. 

    Wij verzadigden ons aan welvaart, 

    onmachtig het lot van miljoenen armen te keren. 

 

A: GOD HEEFT GELEERD: “GELUKZALIG DE BARMHARTI-

 GEN, WANT ZIJ ZULLEN BARMHARIGHEID ONDERVIN-

 DEN”. 

 

V: Maar wij verkozen hard te zijn. 

    Wij hielden pogroms tegen Joden 

    en kruistochten tegen moslims. 

    Wij sluiten vluchtelingen op in kampen, onbarmhartig. 

 

A: GOD HEEFT GELEERD: “GELUKZALIG DIE ZUIVER VAN 

 HART ZIJN, ZIJ ZULLEN GOD ZIEN”. 

 

V: Maar wij verkozen het sluiten van compromissen met dictators 

    in verleden en heden. 

 

A: GOD HEEFT GELEERD: “GELUKZALIG DE VREDESTICH-

 TERS. ZIJ ZULLEN KINDEREN VAN GOD GENOEMD WOR-

 DEN”. 

 

V: Maar wij legitimeerden apartheid met de hand op de Bijbel, 

    en lieten dwaze moeders over aan hun lot. 

 

A: GOD HEEFT GELEERD: “GELUKZALKIG WIE VANWEGE DE 

 GERECHTIGHEID VERVOLGD WORDEN, VAN HEN IS HET 

 KONINRIJK VAN DE HEMEL. 

 

V: Maar wij wilden ons leven niet verliezen om Gods wil 

    En nemen het op de koop toe mensen uit te sluiten om hun 

    geloof, hun aard, hun huidskleur. 

 

Zingen: Lied 578: 1, 2, 5 en 6. 

 



Vertaling: God is mijn troost, mijn rots,  

            mijn hoop en mijn leven; 

            wat mijn God wil, dat mij geschiedt,  

            daar zal ik mij niet tegen verzetten. 

            Zijn Woord is waar, want al mijn haren 

            zijn door Hem Zelf geteld. 

            Hij behoedt en wacht, en let steeds op ons,  

            zodat het ons aan niets ontbreekt. 

 

Lezen: Matteüs 27: 55 t/m 61, Jezus begraven 

                               Negende kaars wordt gedoofd 

 

Gemeente zingt 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 ,gebaseerd op de Bergrede: 
 

A: GOD HEEFT GELEERD: “GELUKZALIG WIE NEDERIG VAN 

 HART ZIJN, WANT VOOR HEN IS HET KONINKRIJK VAN 

 DE HEMEL”.  

 

V: Maar wij leefden uit de hoogmoed van hebben en houden, 

    van kennis is macht. Zo maakten wij mensen tot slaven 

    en veroorzaakten oneindig menselijk leed. 

 

A: GOD HEEFT GELEERD: “GELUKZALIG DIE KLAGEN EN 

 ROUWEN, ZIJ ZULLEN TROOST ONTVANGEN”. 

 

V: Maar velen van ons weigerden te troosten 

    in de geest van Gods woorden en daden. 

    Het grootste onrecht gebeurt vlak voor onze ogen 

    en wij kijken gewoon toe. 

 

A:  GOD HEEFT GELEERD: “GELUKZALIG ZIJ DIE MILD 

 ZIJN, WANT ZIJ ZULLEN DE AARDE BEËRVEN”. 

 

V: Maar wij hadden één waarheid in pacht. 

    Wij geloofden in kracht, in macht, 

      O Haupt zum Spott gebunden mit einer Dornenkron; 

      o Haupt, sonst schön gezieret mit högster Er und Zier, 

 jetzt aber hoch schimpfieret; gegrüsset seist du mir! 

 

Vertaling: O Hoofd, vol bloed en wonden, 

            vol leed en overspoeld met hoon. 

            O Hoofd, ten spot omwonden met een doornenkroon. 

            O Hoofd, ooit versierd met de hoogste eer en pracht, 

 maar nu wordt U gesmaad; ik groet U 

 

Gemeente zingt Lied 576: 2. 

 

Koor zingt Koraal 11: 

 

       Die Farbe deiner Wangen, der roten Lippen Pracht 

       ist hin und ganz vergangen; des blassen Todes  Macht 

       hat alles hingenommen, hat alles hingerafft, 

       und daher bist du kommen von deines Leibes Kraft. 

 

Vertaling: De kleur van Uw wangen, de rode lippenpracht 

            Is nu helemaal verdwenen; De bleke kracht van de  

 dood heeft alles weggenomen, heeft alles wegge- 

 veegd. Uw levenskracht is daardoor weggenomen. 

 

Gemeente zingt Lied 576: 3. 

 

Lezen: Matteüs 26: 57 t/m 68, Jezus verhoord 

                                  Derde kaars wordt gedoofd 

 

Koor zingt Koraal 2: 

 O wereld, zie uw leven 

                    hoog aan het kruis geheven, 

                    uw heil zinkt in de dood, 

                    de eersteling van allen 

                    laat stil zich welgevallen 

                    verdrukking, slagen, hoon en spot. 

 

                    Wie heeft U zo geslagen, 

                    waarom moet Gij verdragen 

                    die bitterheid en pijn? 

                    Gij zijt toch zonder zonde, 

                    toch niet in ’t kwaad gebonden 

                    als wij en onze kind’ren zijn. 

 



Lezen: Matteüs 26: 69 t/m 75, Jezus verloochend 

                                   Vierde kaars wordt gedoofd 

 

Gemeente zingt Lied 649: 2, 4 en 6. 

 

Lezen: Mat.27: 11 t/m 26.: Jezus of Barabbas 

                              Vijfde kaars wordt gedoofd 

 

Koor zingt Koraal 1: 

 

            Wie wunderbarlich ist doch diese Strafe! 

            Der gute Hirte leidet für die Schafe. 

            Die Schuld bezahlt der Here, der Grecht, 

            für seine Knechte. 

 

Vertaling: Hoe wonderbaarlijk is deze straf, 

            die de goede herder lijdt voor zijn schapen, 

            de Heer, de Rechtvaardige, moet boeten 

            voor zijn knechten. 

 

            Ach grosser König, gross zu allen Zeiten, 

            wie kann ich gnugsam solche Treu aus breiten? 

            Keins Menschen Herz vermag es aus zo denken, 

            was dir zu schenken. 

 

Vertaling: Ach, grote Koning, groot in alle tijden, 

           hoe kan ik zulke trouw negeren? 

           Geen mensenhart kan bedenken 

           wat het U moet schenken 

 

            Wann, o Herr Jesu, dort vor deinem Throne 

            wird stehn auf meinem Haupt die Ehren Krone.  

            Da will ich dir, wenn alles wird wohl klingen, 

            Lob und Dank singen. 

 

Vertaling: Wanneer, O Jezus, ik voor Uw troon sta, 

            en op mijn hoofd de erekroon zal staan. 

            Dan zal ik, als alles mooi zal klinken, 

            U lof en dank toezingen 

 

Lezen: Matteüs 27: 27 t/m 44, Jezus gekruisigd 

                                  Zesde kaars wordt gedoofd                                 

 

Gemeente zingt Gezang 178: 8, 9, 10, Liedboek 1973 

Lezen: Mat.27: 45 t/m 50, Jezus gestorven 

                               Zevende kaars wordt gedoofd 

                           

Een klein kaarsje wordt aan de Paaskaars aangestoken, waarna de 

Paaskaars wordt gedoofd. 

Stilte. 

Kruismeditatie 

Stilte. 
 

Lezen: Matteüs 27: 51 t/m 54, Hij was werkelijk Gods Zoon! 

                                  Achtste kaars wordt gedoofd 

 

Koor zingt Koraal 5:  

 

 Was mein Gott will, das g’scheh allzeit, 

                     sein Will der ist der beste. 

                     Zu helfen dem er is bereit, 

                     der an ihn glaubet feste. 

                     Er hilft aus Not, der fromme Gott. 

                     Er trost die Welt  ohn Maassen 

                     Wer Gott vertrout, fest auf ihn baut, 

                     den will er nicht verlassen. 

 

Vertaling: Wat mijn God wil, gebeurt altijd, 

            Zijn wil is de beste. 

            Hij is bereid hen te helpen 

            die vast in hem geloven. 

            Hij helpt uit nood, de goede God. 

            Hij troost de wereld grenzeloos 

            wie God vertrouwt, vast op hem bouwt, 

            die zal hij niet verlaten. 

 

                     Gott ist mein Trost, mein Zuversicht, 

                     mein Hoffnung und mein Leben; 

                     was mein Gott will, dass mir geschieht, 

                     will ich nicht widerstreben. 

                     Sein Wort is wahr, denn all mein Haar 

                     er selber hat gezählet. 

                     Er hüt’t und wacht, stets für uns tracht, 

                     auf dass uns gar nichts fehlet. 

 


