
Goede Vrijdag  
Aanwijzingen voor thuis: één kaars brandt. 

 
Voorbereiding in stilte 
 

Gebed 
 

Lied 561  
 

Lezing: Marcus 14: 26- 41a 
 

Lied: ‘Moeten wij niet wakker zijn’ (t. Sytze de Vries, m. Jan Jansen), couplet 1-3

Lezing: Marcus 14: 41b-52 
 

Lied: ‘Moeten wij niet wakker zijn’ (t. Sytze de Vries, m. Jan Jansen), couplet 4 
 

4.Voor ons zal het lijfsbehoud/ altijd weer de doorslag geven. 
Maar Gij blijft van liefde spreken/ die door stenen heen kan breken, 
hebt uzelf in dood en leven/ aan de hemel toevertrouwd. 
 

Lezing: Marcus 14: 53-65 
 

Lied: ‘Moeten wij niet wakker zijn’ (t. Sytze de Vries, m. Jan Jansen), couplet 5 
 

5. Gij die zelf de tempel zijt,/ huis van God met lijf en leden, 
heiligdom, waar Hij wil wonen/ om ons zijn gelaat te tonen, 
durven wij de weg betreden,/ die naar deze woning leidt? 
 

Lezing: Marcus 14: 66-72 
 

Lied: ‘Moeten wij niet wakker zijn’ (t. Sytze de Vries, m. Jan Jansen), couplet 6 
 

6. In het donker van de nacht/ wordt de waarheid snel vergeten. 
Zelfs de rots waarop Gij bouwde/ blijkt bij storm niet te vertrouwen. 

Vriendschap dooft, is snel versleten./ Gij betrekt alleen de wacht. 
 

Lezing: Marcus 15: 1-15 
 

Lied: ‘Moeten wij niet wakker zijn’ (t. Sytze de Vries, m. Jan Jansen), couplet 7 
 

7. Als een lam wordt Gij geslacht./ Wie zal van gebonden handen 
nog de zegening ervaren?/ Wie de herder zelf ontwaren, 

nu de kracht van God in schande/ en in zwakheid wordt volbracht? 
 

Lezing: Marcus 15: 16-26  

2. Op het scherpste van de snee 

houdt Hij vast aan oude dromen. 
Zonder vrienden blijft Hij achter, 
eenzaam wakend als de wachter 

die de morgen aan ziet komen. 
En geen mens waakt met Hem mee. 

 
3. Samen deelden zij het brood, 
Zie het lam, waarvan zij aten! 

Samen hebben zij zo even 
nog de vrijheidskelk geheven, 

angstland weer opnieuw verlaten 
zongen zij: Gods trouw is groot!  
 



Lied: ‘Moeten wij niet wakker zijn’ (t. Sytze de Vries, m. Jan Jansen),  couplet 8, 9 
 

8.Zie het kruis, zie wie het draagt! 

Wij staan hulpeloos terzijde, 
en wij schreien, en wij klagen 

maar het kruis met Hem te dragen 
en te delen in zijn lijden, 
is dat niet teveel gevraagd? 
 

9. Heilig kruishout, wees gegroet! 

Als een schandpaal opgeheven 
draagt juist gij Gods diepst verlangen, 

met voldragen vrucht behangen. 
Gij groeit uit tot boom des levens. 
In uw schaduw is het goed. 

Lezing: Marcus 15: 27-32 
  

Lied: ‘Moeten wij niet wakker zijn’ (t. Sytze de Vries, m. Jan Jansen), couplet 10-12 
 

10. Komt de waarheid pas aan ’t licht, 
als een vreemdeling gaat spreken? 

Nu de laatste sluiers vallen 
wordt voorgoed onthuld aan allen: 
wanneer Christus’ ogen breken 

zien wij God in het gezicht. 
 

11.Christus, aan uw vaders wil 
tot het einde trouw gebleven, 

gaat Gij in de zwartste nachten 
voor ons uit als eenzaam wachter. 
Op die ware weg ten leven 

volgen wij eerbiedig, stil. 

12. Vallen onze ogen dicht,/ of herkennen wij de tekens 

als Gij tot het eind der dagen/ aan het schandhout wordt geslagen? 
Zullen wij dan niet ontbreken/ als het kruis wordt opgericht? 
 

Lezing: Marcus 15: 33-38 
 

De Paaskaars wordt gedoofd, ook thuis kunt u uw kaars doven 
 

We zijn stil 
 

Lied 590: 1-4 
 

We zijn stil 
 

Lezing: Marcus 15: 39-47 
 

We zijn stil 
 

Voorbeden, avondgebed 
 

Onze Vader 
Onze Vader, die in de hemel zijt,  

uw Naam worde geheiligd. 

Uw koninkrijk kome.  

Uw wil geschiede gelijk in de hemel  

als ook op de aarde. 

Geef ons heden ons dagelijks brood. 

En vergeef ons onze schulden  

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. 

En leid ons niet in verzoeking,  

maar verlos ons van de boze. 

Want van U is het koninkrijk  

en de kracht en de heerlijkheid 

tot in eeuwigheid. Amen. 

 

Gedicht 
 

We zijn stil 


