
Orde van Dienst  

Goede Vrijdag 2021 

Voorganger: ds. J.H. Veldhuizen 

Organist: mw. Gertje van Elsäcker 

Zangers: leden van de cantorij 

Aanvang 19.15 uur 

 

Welkom en inleiding op de dienst 

 

Gebed voor de Goede Vrijdag 

 

Lied 536 : 1 en 2   (door de voorzangers) 
 

1. Alles wat over ons geschreven is 

 Gaat Gij volbrengen in de veertig dagen; 

 De tien geboden en de veertig slagen, 

 Dit hele leven  dat geen leven is. 
 

2. De schepping die voor ons gesloten was 

 Ontsluit Gij weer, Gij opent onze ogen. 

 O zoon van David, wees met ons bewogen, 

 Het vuur van bloed en ziel brandde tot as. 

 

Lezing: Genesis 2 : 4–9,   Gods schepping …. 

die voor ons gesloten bleef, Gen. 3 : 22–23 

 

De tuin van Eden wordt geplaatst  

 

Lied 547 : 1, 2, 3 4 en 5  (door de voorzangers) 
 

1. Met de boom des levens wegend op zijn rug 

 droeg de Here Jezus Gode goede vrucht. 

Kyrie eleison, wees met ons begaan, 

doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan. 
 

2. Laten wij dan bidden in dit aardse dal, 

dat de lieve vrede ons bewaren zal, 

Kyrie eleison, wees met ons begaan, 

doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan. 
 

3. want de aarde vraagt ons om het zaad des doods,  

maar de hemel draagt ons op de adem Gods. 

Kyrie eleison, wees met ons begaan, 

doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan. 
 

4. Laten wij God loven, leven van het licht, 

onze val te boven in een evenwicht, 

Kyrie eleison, wees met ons begaan, 

doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan. 



 

5. Want de aarde jaagt ons naar de diepte toe, 

maar de hemel draagt ons, liefde wordt niet moe. 

Kyrie eleison, wees met ons begaan, 

doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan. 

 

Lezing: Jesaja 11 : 1–10,   Er is een roos ontloken 

 

De stronk van Isaï wordt geplaatst 

 

Lied 473 : 1 en 3  (door de voorzangers) 
 

1. Er is een roos ontloken 

 Uit barre wintergrond, 

Zoals er was gesproken 

Door der profeten mond. 

En Davids oud geslacht 

Is weer opnieuw gaan bloeien 

In 't midden van de nacht. 
 

3. Die bloem van Gods behagen 

Heeft, naar Jesaja sprak, 

De winterkou verdragen 

Als allerdorste tak. 

O roos als bloed zo rood, 

God komt zijn volk bezoeken 

In 't midden van de dood. 

 

Lezing: Johannes 12 : 24,   De graankorrel … 

 

De korenaren worden geplaatst 

 

Lied 650 : 2, 3 en 4  (door de voorzangers) 
 

2.  Gods goedheid is te groot  

voor het geluk alleen,  

zij gaat in alle nood  

door heel het leven heen.  
 

3. Zij daalt als vruchtbaar zaad  

tot in de groeve af  

omdat zij niet verlaat  

wie toeven in het graf.  
 

4.  Omdat zij niet vergeet  

wie godverlaten zijn:  

de wereld hemelsbreed  

zal goede aarde zijn 

 



“VOORJAAR”                Jaap Zijlstra 

Het voorjaar komt, de knoppen breken 

en bloesems geven taal en teken. 

De vogels zingen, God wat is dit mooi,  

ook ik wil zingen in mijn alledaagse kooi 

maar kan niet, want in deze dagen staat  

tussen de takken uw bebloed gelaat. 

De bomen lopen wonderbaarlijk uit  

rond uw verminkte naakte huid, 

spijkers die hand en hout doorboren. 

De aarde bloeit als nooit tevoren. 

Ik hunker naar wat gaande is, 

naar opbloei en verrijzenis, 

maar kan het voorjaar nog niet aan. 

Eerst moet de Heer zijn opgestaan. 

 

Stilte ter voorbereiding  

 

JEZUS’ LIJDEN EN STERVEN 

 

Lezing Johannes 18 : 1–11,   In de olijfgaard 

 

De olijfboom wordt geplaatst 

 

Lied 561 : 1   (door de voorzangers) 
 

1. O Liefde die verborgen zijt 

in diepe stilten eeuwigheid, 

erbarm u over ons bestaan, 

het wordt verraden en verdaan. 

 

Lezing Johannes 18 : 12–27,   Verloochening 

 

We luisteren naar Erbarme Dich uit de Mattheuspassion van Joh. Seb. Bach 

 

Lezing Johannes 18 : 28–19 : 6,   Vernedering 

De doornenkroon wordt geplaatst 

 

Lied 575 : 2 en 5  (door de voorzangers) 
 

2  Gij die alles hebt gedragen 

al de haat en al de hoon, 

die beschimpt wordt en geslagen, 

Gij rechtvaardig, Gij Gods Zoon, 

als de minste mens gebonden, 

aangeklaagd om onze zonde. 

Duizend, duizendmaal, o Heer, 

zij U daarvoor dank en eer. 

https://www.youtube.com/watch?v=Zry9dpM1_n4


 

5. Koning tot een spot getekend 

met een riet en doornenkroon, 

bij de moordenaars gerekend 

overstelpt met smaad en hoon, 

opdat naar uw welbehagen 

wij de kroon der ere dragen. 

Duizend, duizendmaal, o Heer, 

zij U daarvoor dank en eer. 
 

Lezing Johannes 19 : 14–27,   Kruisiging 
 

Het kruis wordt geplaatst 
 

Lied 561 : 2, 3, 4 en  5  (door de voorzangers) 
 

2. Hoe achtloos in ons midden wordt 

het kostbaar mensenbloed gestort 

en in het onbarmhartig licht 

het kruis des Heren opgericht. 
 

3. De minsten van de mensen zijn 

daar uitgestrekt in angst en pijn. 

Tot aan het eind der wereld lijdt 

Christus in hun verlatenheid. 
 

4. O Liefde uit de eeuwigheid 

die met ons mens geworden zijt, 

wij bidden, laat ons niet alleen 

in al het duister om ons heen, 
 

5. opdat ook wij o Heer U niet 

verlaten in uw diep verdriet 

maar bij U zijn in al de pijn 

waarmee de mensen mensen zijn. 
 

Lezing Johannes 19 : 28–30 
 

Stilte, de Paaskaars wordt gedoofd 
 

Litanie 
 

Lied 547 : 6  (door de voorzangers) 
 

Met de boom des levens doodzwaar op zijn rug 

droeg de Here Jezus Gode goede vrucht. 

Kyrie eleison, wees met ons begaan, 

doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan. 
 

De Paaskaars wordt weggedragen, we verlaten in stilte de kerk 


