
 

 

 
Orde van dienst voor Goede Vrijdag 

15 april 2022 
 
 
 

Voorganger: ds. Birke Rapp 
Organist: André de Jager 
M.m.v.: Brenda de Bruijn (soliste) 
Lector: Cootje van der Zwaan         
 
Het is stil in de kerk 
 
De dienst begint met orgelspel: O Hoofd, bedekt met wonden (J.S. Bach) 
 
Over Goede Vrijdag 
 
Moment van stilte 
 
Lied: Wij die met eigen ogen (vers 1: zanger, vv. 2 en 3: allen / uit: Tussentijds 217) 
1 Wij die met eigen ogen de aarde zien verscheurd 
maar blind en onmeedogend ontkennen wat gebeurt: 
dat oorlog is geboden en vrede mag niet zijn, 
dat mensen mensen doden, / dat wij die mensen zijn. 
 
2 Wij die nog mogen leven, van hoop en vrees vervuld, 
aan machten prijsgegeven, aan meer dan eigen schuld, 
wij die God weet hoe verder, tot hiertoe zijn gespaard, 
dat wij toch nooit erkennen / het recht van vuur en zwaard. 
 
3 Dat wij toch niet vergeten waartoe wij zijn gemaakt, 
dat diep in ons geweten opnieuw het licht ontwaakt, 
dat in ons wordt herschapen de geest die overleeft, 
dat onze lieve aarde / nog kans op redding heeft. 
 
Gebed voor Goede Vrijdag 
  
Luisterlied: Via Dolorosa  
 
  DE KRUISWEG  
 
Over de kruisweg en gebed 
 

1. Gethsemane Korte toelichting en gedicht 
 
Lied: Gethsemane, die nacht moest eenmaal komen (gezang 180 Oude Liedboek) 
1 Gethsémane, die nacht moest eenmaal komen. 
De Heiland heeft bewust die weg genomen. 
Hij laat zijn doel niet los, wijkt niet terzijde, / aanvaardt het lijden. 
 
3 Wie heeft gewaakt van die het naaste stonden? 
Hij heeft hen driemaal slapende gevonden. 
Hij ging terug en heeft alleen geleden, / eenzaam gebeden: 
 
6 In angst en tranen werd zijn strijd gestreden. 
Toen kon Hij toebereid naar voren treden. 
De duisternis kon, wat zij mocht verzinnen, / Hem niet verwinnen. 



 

 

7 Hier zijn wij, Heer, een afgeweken schare, 
wij, die zo zorgeloos, zo ontrouw waren. 
Verander ons en reinig onze harten, / o Man van smarten! 
 

2. Petrus en de haan Korte toelichting en gedicht 
 

3. Zie de mens Korte toelichting, gedicht en gebed 
 
Lied: Gezang 181,3 - Oude Liedboek 
3 Zeg mij, waarom men U aldus gehoond heeft, 
U dus, mijn vorst, gescepterd en gekroond heeft! 
Om voor mijn schuld verzoening te verwerven, 
moest Gij dus sterven? 
 

4. Begin van de kruisweg  Korte toelichting, gedicht en gebed 
 
Lied 547,1.2.4.5.6 (Couplet 1 en 5: zanger, coupletten 2,4 en 6: allen) 
 

5. Christus valt Korte toelichting en gedicht 
 
Lied 25a,1.2 
 

6. Simon van Cyrene Korte toelichting, gedicht en gebed 
 

7. De vrouwen Korte toelichting en gedicht 
 
Lied 561,1.2.3.4 
 

8. Genageld  Korte toelichting en gedicht 
 
Lied: Ik sta voor u in leegte en gemis (uit: Tussentijds 205) 
Ik sta voor U in leegte en gemis,  
vreemd is uw naam, onvindbaar zijn uw wegen.  
Gij zijt mijn God, sinds mensenheugenis –   
dood is mijn lot, hebt Gij geen and're zegen?  
Zijt Gij de God bij wie mijn toekomst is?  
Heer, ik geloof, waarom staat Gij mij tegen? 
 

9. Christus sterft Bijbelvers en gedicht 
 
Lied 22a (1e keer refrein en voorzang: zanger, refrein: allen) 
 

10. Het is volbracht Bijbelvers Joh 19,30 
 
De Paaskaars wordt gedoofd 
 
Een paar woorden - stilte 
 
Het orgel zet in met lied 590 en wij zingen de verzen 1 en 2 
 
Voorbeden en Onze Vader 
 
Wij verlaten de kerk in stilte, langs het kruis 
 
Morgen om 22.00 uur wordt de dienst afgesloten met de Paaswake in De Morgenster.  


