
  

          Liturgie  
voor de viering op Goede Vrijdag 19 april 2019 

om 19.30 uur in Ichthus 
  
  
   
Begroeting:  Mw. L. Bodewitz en mw. A. Sibom 
Voorganger:  Ds. J. de Valk-Boerma 
Organist:   Dirk Swama 
Trompettist:   Louis Luitjens 
M.m.v.   Het Ichthuskoor o.l.v. Frits Vugteveen 
Ouderlingen:   Dhr. J. Tiemersma en mw. E. Jipping 
Diakenen:  Mw. N. van der Kamp en mw. F. Boerhof 
Lector:   Mw. N. Feenstra 
  
We staan stil bij het lijdensverhaal van Jezus, zoals dat opgetekend staat in het evangelie van 
Johannes. 
We proberen te zingen en te bidden, samen met het Ichthuskoor, begeleid door orgel en trompetspel.  
Het licht van de paaskaars wordt gedoofd. 
Het kruis voelen we in ons midden.  
Verbindt ons met het lijden van Jezus. 
  
Stilte 
  
Het Ichthuskoor zingt: ‘Groter dan ons hart’ 
Tekst Huub Oosterhuis, muziek Antoine Oomen 
Allen: refrein   Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart, 
  die mij hebt gezien, eer ik werd geboren 
  
Gebed  
  
Het Ichthuskoor zingt: ‘More love to thee’ 
Tekst Elizabeth P. Prentiss , muziek William H. Doane. 
  
Schriftlezing: Hosea 6: 1-3 
  
Samenzang: NLB 538: 1, 2 en 3 
1 Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd, 
   is leven van genade buiten de eeuwigheid, 
   is leven van de woorden die opgeschreven staan 
   en net als Jezus worden die 't ons heeft voorgedaan. 
  
2 Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd, 
   is komen uit het water en staan in de woestijn, 
   geen god onder de goden, geen engel en geen dier, 
   een levende, een dode, een mens in wind en vuur. 
  
3 Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd, 
   dat is de dood aanvaarden, de vrede en de strijd, 
   de dagen en de nachten, de honger en de dorst, 
   de vragen en de angsten, de kommer en de koorts. 
  
Schriftlezing: delen uit Johannes 18 - 19: 30 
  
Tijdens deze lezing zingen we: ‘Is dat, is dat mijn Koning?’ 
Tekst Jan Scharp , muziek Hans Leo Hassler 
Koor: 1 en 2 
 



Allen: 3  O Jezus, man van smarten, 
     Gij aller vaad'ren wens, 
   herinner onze harten 

     't aangrijpend: "Zie den mens!" 
     Laat mij toch nooit vergeten 

   die kroon, dat kleed, dat riet! 
   Het klaagt mij aan te weten: 
   't is ook om mij geschied! 
  
Stilte 
  
De paaskaars wordt gedoofd 
  
Stilte 
  
Gebeden 
  
Tijdens de gebedsintenties zingen: ‘For the love of Jesus’ 
Uit de crucifixion van John Stainer 
Koor: 1, 2 en 3 
Allen: 4 All for Jesus, Thou hast loved us, 
  All for Jesus, Thou hast died; 
  All for Jesus , Thou art with us; 
  All for Jesus Crucified. 
  Amen 
Vertaling:  
Allen voor Jezus, Gij hebt ons bemind;  
Allen voor Jezus, Gij zijt gestorven;  
Allen voor Jezus, Gij zijt met ons;  
Allen voor Jezus de Gekruisigde 

 
Na de intenties zingen we: NLB 887 
Koor: 1 en 2 
Allen: 3 Op U vertrouw ik, goede God. 

Op U vertrouw ik, goede God. 
Op U vertrouw ik, goede God. 

  
Stilte 
  
  
Besloten wordt met samenzang: NLB 590:1, 2 , 3 en  4  
 1 Nu valt de nacht. 
   Het is volbracht: 
   de Heer heeft heel zijn leven 
   voor het menselijk geslacht 
   in Gods hand gegeven. 
  
2 De wereld gaf 
   Hem slechts een graf, 
   zijn wonen was Hem zwerven; 
   al zijn onschuld werd Hem straf 
   en zijn leven sterven. 
  
3 Hoe slaapt Gij nu, 
   die men zo ruw 
   aan 't kruishout heeft gehangen. 
   Starre rotsen houden U, 
   rots des heils, gevangen. 
  
 



4 't Is goed, o Heer, 
   Gij hoeft de eer 
   van God niet meer te staven. 
   Leggen wij ons bij U neer, 
   in uw dood begraven. 
  
  
 Hierna verlaten wij stil de kerk 
  
 


