
Orde van dienst voor Goede Vrijdag (2 april 2021)      

 
Voorganger:    Ds. J. de Valk-Boerma 
Pianist:  Dhr.  B. Melis 
Ouderling:   Mw. J. Keim-de Wit 
  
We staan stil bij het lijdensverhaal van Jezus, zoals dat opgetekend staat in het evangelie van 
Johannes.  We zijn stil, diep stil, in het donker waar Jezus geweest is. 
Het moment waarop het licht van de paaskaars wordt gedoofd. 
Het kruis is dichtbij, lijden van Christus, in ons leven, in de wereld. Alleen en verbonden in hem.  
  
  

Orde van dienst  
  

Na het binnen komen van de kerkenraad bereiden we ons in stilte voor op de dienst.  
  

Luisteren/zingen: NLB 650: 1, 2, 3 en 7 
  

1 De aarde is vervuld   2 Gods goedheid is te groot 
   van goedertierenheid,     voor het geluk alleen, 
   van goddelijk geduld     zij gaat in alle nood 
   en goddelijk beleid.      door heel het leven heen. 
  

3 Zij daalt als vruchtbaar zaad 7 Al gij die God bemint 
   tot in de groeve af      en op zijn goedheid wacht, 
   omdat zij niet verlaat     de oogst ruist in de wind 
   wie toeven in het graf.     als psalmen in de nacht. 
  

Gebed  
 

Lezen: Hosea 6: 1-3 
  
Gedicht 
  
Luisteren/zingen: NLB 547: 1, 2, 3 en 6  
  

1 Met de boom des levens  2 Laten wij dan bidden 
   wegend op zijn rug      in dit aardse dal, 
   droeg de Here Jezus      dat de lieve vrede 
   Gode goede vrucht.      ons bewaren zal, 
   Kyrie eleison,      Kyrie eleison, 
   wees met ons begaan,     wees met ons begaan, 
   doe ons weer verrijzen     doe ons weer verrijzen  
   uit de dood vandaan.     uit de dood vandaan, 
  

3 want de aarde vraagt ons  6 Met de boom des levens 
   om het zaad des doods,     doodzwaar op zijn rug 
   maar de hemel draagt ons     droeg de Here Jezus 
   op de adem Gods.      Gode goede vrucht. 
   Kyrie eleison       Kyrie eleison, 
   wees met ons begaan,     wees met ons begaan, 
   doe ons weer verrijzen     doe ons weer verrijzen 
   uit de dood vandaan.     uit de dood vandaan. 



  
Lezen: Johannes 18- 19: 30 
  
Tijdens deze lezing zingen/luisteren naar: NLB 558: 1, 5, 6, 8 en 9   
  

1 Jezus, om uw lijden groot,         5 Here, om uw bloedig zweet, 
   om uw leven en uw dood               als Ge alleen de wijnpers treedt, 
   die volbrengen 't recht van God,    om de kelk vol bitter leed, 
   Kyrie eleison.      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, 9 Om uw kruis, Heer, bidden wij, 
   om de geesling en de hoon,    om de speerstoot in uw zij,  
   roepen wij, o Mensenzoon,     ga aan onze schuld voorbij, 
   Kyrie eleison.      Kyrie eleison. 
  
Stilte 
  
De paaskaars wordt gedoofd 
  
Stilte 
  
Luisteren: Shadows (Ola Gjeilo) 
  
Gebeden 
  
Luisteren:  Bleibet hier und wachet mit mir (Taizé) 
Blijf bij Mij en waak hier met Mij, wakend en biddend. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=5QN9xJEyu7s 
  
Stilte 
  
Luisteren/zingen: NLB 592 :1 en 3 
  
Stilte 
  
  
   
  
  
  
  

  
  



Passietijd 
  
  

de moeder - ze stond 
door smart bevangen 

met tranen langs haar wangen 
waar haar zoon gekruisigd hing 

het fluist'ren van de bomen  
schaduw vol van boze dromen 

die vreselijke Vrijdag... 
verwoord in de Passionen   

wonderschoon en waardig verklankt 
een storm van vuur en tedere tonen 

waarin Bach HEM bedankt... 
sabbatmorgen, eeuwig leven zonder zorgen 

als zonlicht om de bloemen 
een moeder om haar kind 

al heeft Hij ons verlaten, wat wij  
in Hem bezaten is altijd om ons heen 

laat mij huilen aan Uw zijde 
laat het kruis 

ook mij doen lijden 
laat mij delen in Uw pijn 

  
 

naar: lied 234 uit het Liedboek,  W. Wilminks „Stabat Mater” en 
 Johannes Passion (BWV 245) en Mattheus Passion (BWV 244)  

  

 


