
Liturgie Goede Vrijdagdienst 10 april 2020 - Ichthus  

M.m.v. organist Pieter Flens 

 
Stilte 

 

Muziek: we luisteren naar Dick le Mair – Via Crucis: inleiding 

 

Zingen:  OLB 180: 1, 3, en 4 

 
 
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. 
 

Stilte 

 

Bemoediging en groet 

 



Zingen: NLB 558: 1 en 5 

 
  
5 Here, om uw bloedig zweet, 
   als Ge alleen de wijnpers treedt, 
   om de kelk vol bitter leed, 
   Kyrie eleison. 
  
 

 

Lijdensevangelie:  

• We lezen dan in delen het passieverhaal van Jezus uit Matteüs 26: 47- 27: 66; 

• We ‘kijken’ en luisteren tussendoor naar een Kruiswegstatie van Phillip Hans Franses 

• We luisteren tussendoor naar muziek van Dick le Mair – Via Crucis bij enkele kruiswegstaties 

• We luisteren naar orgelmuziek 

• We zingen tussendoor van NLB 558: 6, 7, 8, 9 en 10 

 

 
  
7 Om het woord van godlijk recht 
   dat Gij tot uw rechters zegt, 
   - zelf hebt Ge_uw geding beslecht,- 
   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. 
  
10 Heer, om uw vijf wonden rood, 
   om uw onverdiende dood, 
   smeken wij in onze nood, 
   Kyrie eleison. 
  
Woorden bij het passieverhaal 

 

Beklag Gods, afgewisseld door het zingen van NLB 547  

Refrein 

 
 

 

 

We luisteren naar Dick le Mair – Via Crucis: Laatste statie 

 
 
Zingen: GotZ 246  
1 Blijf met uw genade bij ons,  
Heer onze God. 
Ja, blijf met uw genade bij ons, 
op onze wegen. 
 
Stilte 
 

 

 


