
Begroeting door:  Mevr. N. Feenstra en mevr. S. Tiemersma 
Voorganger:    Ds. Kajim 
Organist:  Dhr.  P. Flens 
Ouderlingen:   Mw. A. Wubs en mw. J. Alberts  
Diakenen:  Mw. F. Boerhof en mw. G. Kloese  
Lector / Lectrice Mevr. J. Middeljans 
  
  
  
Orde van dienst:  Goede Vrijdag   30 maart 2018   om 19.30 uur in Ichthus 
  
Na het binnen komen van de kerkenraad bereiden we ons in stilte voor op de dienst.  
  

Luisteren: Dat komt door jouw ……. (Guus Meeuwis)   
  

V. Blijf bij me want de dag versmalt, nog even en de nacht 
     zal het licht verjagen blijf bij me als je kunt 
     help me het zwart te verdragen hou de nacht met me uit…… 
  

Stilte 
  

V: Onze Hulp in de Naam van de Heer. 
 G: Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V: Bij U Heer, schuilen wij in het onbarmhartig licht van deze dag.  
     Hoor ons, God, en blijf niet ver. 
 G: Hoor ons, 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. 
 G: Beschut ons met de schaduw van uw vleugels. 
V: Hier gedenken wij Jezus Messias, in zijn lijden, 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. 
 G: In uw handen, Heer, bevelen wij ons leven. Amen. 
  
Zingen:  OLB 180: 1, 3, en 4 
  

1 Gethsémane, die nacht moest eenmaal komen. 
   De Heiland heeft bewust die weg genomen. 
   Hij laat zijn doel niet los, wijkt niet terzijde, 
   aanvaardt het lijden. 
  
3 Wie heeft gewaakt van die het naaste stonden? 
   Hij heeft hen driemaal slapende gevonden. 
   Hij ging terug en heeft alleen geleden, 
   eenzaam gebeden: 
  
4 Laat Vader, deze beker Mij voorbijgaan; 
   waar zijn de englen die Mij kunnen bijstaan? 
   Maar, zo Ik niet dit lijden mag ontvlieden, 
   uw wil geschiede. 



  
Luisteren: Help me (Johnny Cash) 
  
Lezen: Johannes 18: 1-11 
  
Zingen: NLB 587: 1 
  

1 Licht voor de wereld, geeft U zich gevangen 
   in deze nacht van duistere belangen?  
   Ik zoek U, Heer, en vraag U: maak mijn oren 
   heel om te horen. 
  
Lezen: Johannes 18: 12-27 
  
Zingen: NLB 587: 2 
  

2 Eén mens moet sterven om een volk te redden. 
   Door uw gehoorzaam lijden kan ik verder, 
   warm ik mij aan uw liefde die niet loochent. 
   Open mijn ogen. 
  
Lezen: Johannes 18: 28-40 
  
Zingen: NLB 587: 3 
  

3 Hemelse koning, door God uitgekozen, 
   waarom staat U terecht als rechteloze? 
   U hebt geen schuld, de waarheid is geschonden. 
   U draagt mijn zonden. 
  
Lezen: Johannes 19: 1-16a 
  

Kruisweg plaat en tekst 1 
  

Zingen: NLB 587: 4 
  

4 Hier is God zelf, ontdaan van alle glorie, 
   de mens die uit de hemel is geboren. 
   Ik ben de gesel die hem openhaalde, 
   ik laat hem vallen. 
  
Lezen: Johannes  19: 17a (Hij droeg zelf het kruis) 
  

Kruisweg plaat en tekst 2 t/m 9 
  

Lezen: Johannes 19: 17b-24 
  
Kruisweg plaat en tekst 10 en 11 
  

Lezen: Johannes 19: 25-30a (….mijn werk is klaar) 
  

Luisteren: You want it darker (Leonard Cohen) 
Lezen: Johannes 19: 30b 



  
De kaars wordt gedoofd 
  
Kruisweg plaat en tekst 12 
  
Stilte 
  
Luisteren: Zeg me dat het niet zo is (Frank Boeijen)  
  
Zingen: NLB 587: 5 
 
  

5 Jezus, gekruisigd – met ontzag en deernis 
   zie ik uw zorg voor moeder en voor leerling, 
   liefde is dorst naar vrede zonder einde, 
   water dat wijn wordt. 
  
Lezen: Johannes 19: 31-38 
  

Kruisweg plaat en tekst 13 
  

Zingen: NLB 587: 6 
  

6 Zing met de psalm: geen woord is er gebroken – 
   de waarheid is gezien om te geloven. 
   Daarom Heer Jezus, met de ooggetuige 
   wil ik mij buigen. 
  
Lezen: Johannes 19: 39-42 
  
Kruisweg plaat en tekst 14 
  
Zingen: NLB 587: 7  
  

7 Rijke geschenken zou ik willen geven, 
   eerbied en dank, de mirre van mijn leven. 
   Eer aan de Heer, die dood en duister keerde, 
   Licht voor de wereld. 
 
We kijken naar de staties met muziek en daarna is het stil  
  
Meditatieve gedachten 
  
Luisteren: Hij ging de weg zou eenzaam: NLB 560 (Elise Mannah)   
  
Beklag Gods 
  
Zingen: NLB 547 
  

Kyrie eleison, wees met ons begaan,  
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan. 
  
Muziek: Since by man came death (G.F. Händel) door Bert en Iena  



V: Blijf bij me want de dag versmalt, nog even en de nacht, 
      zal het licht verjagen, blijf bij me als je kunt, help me,  
      het zwart te verdragen,  hou de nacht met me uit. 
      Zing me, liedjes van liefde, vertel me, verhalen van licht 
     en als je kunt, dat na de nacht de morgen komt. 
  

Zingen: Blijf met uw genade bij ons, Heer onze God (GotZ 246) 
  

Blijf met uw genade bij ons,  
Heer onze God. 
Ja, blijf met uw genade bij ons, 
op onze wegen. 
  
In stilte en ieder op zijn of haar eigen tijd verlaten we de kerkzaal. 
  
  

Van Goede  Vrijdag naar Stille Zaterdag 
  

Niet alleen Zijn handen waren doorboord 
maar ook mijn hart 

door Zijn blik 
vol liefde. 
Zo intens 
als ik nog 

nooit gezien had. 
  

Hij sprak: „het is volbracht” 
en vastgenageld 

stond ik 
bij het kruis 

geraakt 
tot op de bodem 
van mijn bestaan. 

  

Zijn voeten -opgetild onder de vloek- 
gaven mij grond 

onder de voeten. 
Ik ging op weg, 

Zijn woorden herhalend 
fluisterzacht: 

“het is volbracht” 
  

Vanaf die dag is niets hetzelfde, 
ik heb gezien!! 

maar dít maakt  
het verschil: 

éérst zag Hij mij, 
o, wonder van genade 

…en ik word stil. 
 

(Jolanda Holleman-Kropff)   


