
Goede Vrijdag 

10 april 2020 

Kerk aan het Noordeinde 

 

 

 

 

Voorgangers:   

ds. Fred van Helden & Cees Muusse 

 

gezamenlijke viering  

 de Evangelisch-Lutherse gemeente Delft 

& 

van de protestantse wijkgemeente Hof van Delft 

Organist: Hein Jasperse 
 

In deze voortzetting van de dienst, die gisteren is begonnen, gaan wij mee met 
Jezus op Zijn weg van lijden en sterven. Dit wordt uitgebeeld in het doven van 
de Paaskaars. Met Zijn lijden en sterven komt Jezus ons nabij in de pijn 
waarmee wij mensen zijn. Dat dood en duisternis niet het laatste woord 
hebben, wordt zichtbaar in de voortzetting van deze dienst morgenavond 
tijdens de Paaswake.. Er is daarom geen zegen aan het eind van deze dienst 

Kleur: Paars, de kleur van boete en inkeer. 
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 Muziek:  Psalm 22  

 Stilte en stil gebed 

● Woorden op de goede vrijdag 

● Drempelgebed 

Bij U schuilen wij in het onbarmhartig licht van deze dag. 
Hoor ons, God, en blijf ons niet ver. 

Hoor ons en kom ons te hulp! 
Gij, onze wal tegen nacht en ontij! 
in uw handen, Heer, bevelen ook wij ons leven. 

Hoor ons en kom ons te hulp!  
Behoed ons in de schaduw van uw vleugels 
als wij hier waken en bidden 
met Hem, uw Zoon, die tot in de dood aan U vasthield 

Hoor ons en kom ons te hulp! 

 Muziek: Ik red het niet alleen  
Psalmen voor nu 140   
https://youtu.be/VFO7RlKgDCA 
 
Mijn Heer, ik red het niet alleen 
Tegen het grof geweld van slechte mensen. 
Zij laten mij geen ogenblik met rust. 
Hun tong is giftig, 
Hun woorden zijn gelogen en gemeen. 

Mijn Heer, houd hen bij mij vandaan, 
En stop het grof geweld.  
Want ik word zwakker. 
Zij staan al klaar, de valstrik is gezet, 
Straks zal ik vallen. 
Waar moet ik heen? Hoe kan ik blijven 
staan? 

Ik hoop, mijn Heer, dat u de zwakken helpt 
En voor hun rechten vecht. 
Ik hoop, mijn Heer, dat u dicht bij ons bent – 
Kan ik bij u terecht? 

Mijn Heer, ik hoop dat u mij hoort, 
Want als het vechten wordt,  
moet u mij helpen; 
Ik wil u vragen om mijn god te zijn. 
Geef ze geen ruimte 
Maar houd ze klein 
 Dan gaat hun plan niet door. 

Hun gif ligt op hun eigen bord. 
De wereld om hen heen begint te kraken: 
Hun wereld brandt. Zij vallen in een gat, 
Met grote woorden, 
Met hun geweld, dat nu hun einde 
wordt. 

Bedankt, mijn Heer, dat u de zwakken helpt 
En voor hun rechten vecht. 
Bedankt, mijn Heer,  
dat u dicht bij ons bent – 
Ik kan bij u terecht. 

 
Bedankt, mijn Heer, dat u de zwakken helpt 
En voor hun rechten vecht. 
Bedankt, mijn Heer,  

dat u dicht bij ons bent – 

Ik kan bij u terecht 

 Bijbellezing: Hosea 6: 1 - 6  

https://youtu.be/VFO7RlKgDCA
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 Zingen: O’ hoofd vol bloed en wonden  
Liedboek 2013, 576b – 

 

 

 
2   O hoofd zo hoog verheven, 
o goddelijk gelaat, 
waar werelden voor beven, 
hoe bitter is uw smaad! 
Gij, eens in 't licht gedragen, 
door engelen omstuwd, 
wie heeft U zo geslagen 
gelasterd en gespuwd?

 

HET VERHAAL VAN HET LIJDEN EN STERVEN VAN JEZUS 

 Bijbellezing: Johannes 18: 1- 11 

 Zingen:  Licht voor de wereld 
Liedboek 2013, 587, 1 

 
 

 Bijbellezing: Johannes 18: 12-27 

 Zingen: Licht voor de wereld 
Liedboek 2013, 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. 
 

 Bijbellezing: Johannes 18: 28-40 
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 Zingen:  Licht voor de wereld 
Liedboek 2013, 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. 

 
 Bijbellezing: Johannes 19: 1-16a 

 Zingen:  Licht voor de wereld 
Liedboek 2013, 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. 

o Stilte 

 Bijbellezing: Johannes 19: 16b-30 

 Zingen: Licht voor de wereld 
Liedboek 2013, 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. 

 
 Bijbellezing: Johannes 19:31-37 

 Zingen:  Licht voor de wereld 
Liedboek 2013, 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. 
 

 - De paaskaars wordt gedoofd - 

o - Stilte – 
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KRUISMEDITATIE 

Mijn volk, wat heb Ik misdaan of waarmee heb Ik u bedroefd? 
Ik heb de aarde voor de dag geroepen en aan jullie handen toevertrouwd, 
maar jullie hebben van Mijn tuin een wildernis gemaakt, 
Mijn levenswerk werd een dodenakker. 
Waarom laten jullie dat toe? 

Ik heb over jullie Mijn regenboog gesteld, een teken van vrede en 
toekomst, maar nog steeds staan dodelijke wapens gericht op mensen, 
nog steeds wordt Mijn goede schepping bedreigd. 
Waarom laten jullie dat toe? 

 Zingen:  Kyrie eleison 
Liedboek 2013; 547 refrein 
https://youtu.be/h63Dg0eveIQ?t=27 

 

Ik heb mij laten kennen als Bevrijder, Ik heb het slavenhuis opengeslagen 
en de machten van de dood gespleten, zodat jullie de vrijheid in konden 
gaan. Maar nog steeds houden jullie elkaar in slavernij en belemmeren 
jullie elkaar. 
Waarom laten jullie dat toe? 

Ik heb Mij tot jullie Bondgenoot gemaakt. Bondgenoot van allen die 
verdrukt worden, maar nog steeds worden tallozen getergd en geteisterd 
door terreur en tirannie. 
Waarom laten jullie dat toe? 

 Zingen:  Kyrie eleison 
Liedboek 2013; 547 refrein 

Kyrie eleison, 
wees met ons begaan, 
doe ons weer verrijzen 
uit de dood vandaan. 

  

https://youtu.be/h63Dg0eveIQ?t=27
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Ik heb jullie Mijn wet gegeven, leidraad tot leven, en zo de richting 
aangegeven naar een dienend samenleven in liefde voor elkaar. 
Maar nog steeds zoeken jullie naar macht, nog steeds worden mensen 
overheerst en klein gehouden, nog steeds willen jullie heersen zelfs in het 
Koninkrijk Gods. 
Waarom laten jullie dat toe? 

Ik heb jullie met overvloed gezegend, met dagelijks brood en meer dan 
dat, maar nog steeds sterven op Mijn akker mensen van honger en blijven 
kinderhanden leeg. 
Waarom laten jullie dat toe? 

 Zingen:  Kyrie eleison 
Liedboek 2013; 547 refrein 

Kyrie eleison, 
wees met ons begaan, 
doe ons weer verrijzen 
uit de dood vandaan. 

Ik heb jullie Mijn Woord gegeven, Mijn hartsgeheimen toevertrouwd, maar 
afgoden vinden nog steeds overal gehoor en mensen kiezen doodlopende 
wegen. Ze dwalen omdat ze Mij niet kennen, niet van Mij gehoord hebben. 
Waarom laten jullie dat toe? 

Ik heb Mijn eigen Zoon naar jullie toe gezonden, Mijn evenbeeld, Mijn 
uitgestrekte hand, maar Hij is afgewezen, uitgestoten, vernederd, 
weggeschopt in de dood. 
Waarom? 

Ik heb Hem bij jullie teruggebracht, de Levende die leven geeft, maar Hij 
gaat nog steeds telkens weer dood waar mensen worden gekruisigd, 
vertrapt, vernederd, doodgemarteld. 
Waarom laten jullie dat toe? 

Mijn volk, wat heb Ik u misdaan, of waarmee heb Ik u bedroefd? 
Wat had Ik nog meer moeten doen, dat Ik er niet aan gedaan heb? 
Antwoord Mij! 

o - Korte stilte - 

 Muziek   Zie de mens  
Sela | zie de mens https://youtu.be/EF46vZ210LE 

Hier is Hij, de mens, de Zoon van God. 
Die in stilte lijdt, veroordeeld wordt. 
Wie verheft zijn stem, 
komt in opstand voor hem, 
op die dag in Jeruzalem? 
 

Hier is Hij, uw koning zonder macht. 
Hij, die eens de storm tot stilte bracht. 
Wie verheft zijn stem, 
komt in opstand voor hem, 
op die dag in Jeruzalem? 

 

https://youtu.be/EF46vZ210LE
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Heer, vergeef ons en behoed ons 
voor de onwil in ons hart. 
Om met U te willen lijden, 
waar uw lijden ons diep verwart. 
 

Wie verstaat dit wonderlijk geheim? 
Dat niet Hij, maar wij gevangen zijn; 
dat ons hart begrijpt waarom Jezus hier 
lijdt, 
die voor ons, onze onschuld, pleit. 

Ieder die zijn handen in onschuld wast, 
heeft nog niet begrepen wie Jezus was. 
Ieder die zijn hart niet aan hem verliest, 
begrijpt Gods genade niet. 

 Dienst der Gebeden 

 Zingen:  Graan dat in de aarde 
Tekst Tussentijds 155 (melodie gelijk aan Liedboek 2013, 625)  

 
 
2. Met geweld begraven 
werd de liefde Gods. 
Rest haar niets dan rusten 
in de harde rots? 
Jezus is dood, 
geen weg lijkt meer te gaan. 
Liefde groeit als koren, 
als het groene graan. 
 

3. Zaad van God, verloren 
in de harde steen, 
en ons hart, in doornen 
vruchteloos alleen, - 
heen is de nacht, 
de derde dag breekt aan. 
Liefde groeit als koren, 
als het groene graan. 

 Bijbellezing: Johannes 19: 38-42 

 Zingen: Licht voor de wereld 
Liedboek 2013, 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 verlaten in stilte de kerk - 


