
Liturgie Goede Vrijdag 14 april 2017 
In Ichthus 

Voorganger: Ds. J, de Valk-Boerma 
Lectoren: mevr. J. Middeljans en mevr. J. Boeijenga 

Organist: P. Flens 
  

We staan stil bij het lijdensverhaal van Jezus, zoals dat opgetekend staat in het evangelie van 
Johannes. 

We proberen te zingen en te bidden. 
Het licht van de paaskaars wordt gedoofd. 

Het kruis ligt in ons midden. In ons leven, in de wereld wordt geleden. 
We mogen geloven dat de Levende ons in dit lijden niet alleen laat. 

We leggen bloemen op het kruis en spreken gebedsintenties uit. 
  
STILTE 
  
Zingen: NLB 610: 1, 2 en 4 
1 Zo dor en doods, zo levenloos 
   verlamd, uiteen geslagen, 
   zonder hoop en zonder troost slijten wij de dagen. 
  
2 God, zie ons dan teloor gegaan, 
   versteend en doodgezwegen, 
   levend waar geen dag meer is, nacht aan nacht geregen. 
  
4 Kom dan en spreek Uw woord en breek 
   zo onze graven open. 
   Wil ons met de Geesteskracht van uw adem dopen. 
  
Gebed  
  
Lezing: Hosea 6: 1-3 
  
Gedicht 
  
Zingen: NLB 547: 1, 2,3, en 6 
1 Met de boom des levens wegend op zijn rug 
   droeg de Here Jezus Gode goede vrucht. 
   Kyrie eleison, wees met ons begaan, 
   doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan. 
  
2 Laten wij dan bidden in dit aardse dal, 
   dat de lieve vrede ons bewaren zal, 
   Kyrie eleison, wees met ons begaan, 
   doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan, 
  
3 want de aarde vraagt ons om het zaad des doods, 
   maar de hemel draagt ons op de adem Gods. 
   Kyrie eleison wees met ons begaan, 
   doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan. 
  
6 Met de boom des levens doodzwaar op zijn rug 
   droeg de Here Jezus Gode goede vrucht. 
   Kyrie eleison, wees met ons begaan, 
   doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan. 
  
Lezing: Johannes 18- 19: 30 
Tijdens deze lezing zingen we: NLB 558: 1, 5, 6, 8 en 9 
Ondertussen worden verschillende afbeeldingen van een statieweg (Dubrovnik) getoond. 
  



1 Jezus, om uw lijden groot, 
   om uw leven en uw dood 
   die volbrengen 't recht van God, Kyrie eleison. 
  
5 Here, om uw bloedig zweet, 
   als Ge alleen de wijnpers treedt, 
   om de kelk vol bitter leed, Kyrie eleison. 
  
6 Om het zwijgen, het geduld, 
   waarmee Gij de wet vervult, 
   als men vruchtloos zoekt naar schuld, Kyrie eleison. 
  
8 Om de doornen van uw kroon, 
   om de geesling en de hoon, 
   roepen wij, o Mensenzoon, Kyrie eleison. 
  
9 Om uw kruis, Heer, bidden wij, 
   om de speerstoot in uw zij, 
   ga aan onze schuld voorbij, Kyrie eleison 
  
Stilte 
De paaskaars wordt gedoofd 
Stilte 
Orgelspel, passie-improvisatie 
  
Gebeden 
 
Gebedsintenties  
Na iedere intentie wordt een bloem op het kruis gelegd en zingen we: NLB 598    
Als alles duister is, 
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, 
vuur dat nooit meer dooft. 
Als alles duister is, 
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, 
vuur dat nooit meer dooft. 
  
Stilte 
  
Besloten wordt met zingen NLB: 576 b: 1, 4 en 5 
1 O hoofd vol bloed en wonden, 
   bedekt met smaad en hoon, 
   o hoofd zo wreed geschonden, 
   uw kroon een doornenkroon, 
   o hoofd eens schoon en heerlijk 
   en stralend als de dag, 
   hoe lijdt Gij nu zo deerlijk! 
   Ik groet U vol ontzag. 
  
4 Houdt Gij mij in uw hoede, 
   Gij die uw schapen telt, 
   o bron van al het goede, 
   waaruit mijn leven welt. 
   Gij die mijn ziel wilt laven 
   met liefelijke spijs, 
   Gij overstelpt met gaven 
   tot in het paradijs. 
  
 
 
 



5 Ik dank U o mijn vrede, 
   mijn God die met mij gaat, 
   voor wat Gij hebt geleden 
   aan bitterheid en smaad. 
   Geef dat ik trouw mag wezen, 
   want Gij zijt trouw en goed. 
   Ik volg U zonder vrezen 
   wanneer ik sterven moet. 
  
Hierna verlaten wij stil de kerk…... 
  
 
 


