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Goede Vrijdag 
Vrijdag 15 april, 19.30 uur 

Voorganger: Hester Radstake 
Organist:  Cor Resseler 

Kwartet:  Nicole Wesselius, Diny Wolterink,  
   Coen van den Brom, Jacco Wesselius 

Lector:  Cokkie de Geus, Arwin Hordijk 
 

VOORBEREIDING IN STILTE 
 

Voorganger:  Eeuwige, wees ons genadig. 
Allen:  OP U HOPEN WE. 
Voorganger:  Wees onze sterkte, iedere dag, 

Allen:   OOK ONZE HULP IN TIJD VAN NOOD 
 

Gebed  
 

Zingen: Lied 556 : 1 
 

Lezing:  Lucas 22: 39-46 
 

Zingen: Lied 571, kwartet couplet 1, 3, allen 2,4,5 
 

Gedicht: Hier… (Margreet Spoelstra) 
 

Lezing: Lucas 22: 47-53 
 

Koraal  Matthäus Passion 23: Ich will hier bei dir… 

 

Gedicht:  Waarom zo? (Margreet Spoelstra) 
 

Lezing: Lucas 22: 54-65 
 

Zingen: Lied van Petrus, kwartet couplet 2, allen 1,3,4 
(t. Sytze de Vries, m. Frits Mehrtens, mel. Lied 556) 

 

1.Hoe vaak heb ik hem vurig trouw beloofd 
zonder de diepte van die daad te weten? 
Hoe snel deed ik of ik Hem was vergeten 

en heeft de nacht mijn vurigheid gedoofd. 
 

3. Die tot zijn vrienden ons verkozen had 
en ons liet delen in zijn groot vertrouwen, 
die mij de rots dacht, waarop hij kon bouwen - 

was ik de vriend die dat nooit meer vergat? 
 

2. Hij sprak van liefde - maar tot welke prijs? 

Hij bood de vrijheid - maar ik bleef gevangen. 
Hij sprak van trouw en raakte mijn verlangen. 
Maar nu hij zwijgt, bied ik hem geen bewijs.  

 

4. Kan ik de naam, die mij is toevertrouwd, 

ooit nog met opgeheven hoofde dragen? 
Is het te laat? Hij zou mij mogen vragen 
hoe ik met heel mijn leven van hem houd  

 

Gedicht:  Spijt (Toon Tellegen) 
 

Lezing: Lucas 22: 66-23: 7 
 

Zingen: Lied van Pilatus (t. Sytze de Vries, m. Gèneve 1562 – Ps.116) 

1. Waar is de koning die men in hem zag? 
Moest hij als kroon zijn machteloosheid dragen, 

stilzwijgend tronend boven al mijn vragen? 
Heeft hij mijn eerbetoon soms afgewacht? 
 

2. Noem mij het kwaad dat hem werd toegedicht. 
Wat wekte toch de woede van zijn broeders? 

Waarom verlangen zij dat hij moest bloeden? 
Ik werd zijn beul, gehouden aan mijn plicht.  
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Lezing:  Lucas 23 : 8-16 
 

3. Wat was de waarheid die ik recht wou doen? 

Moest alle leed, omwille van de vrede, 
door één onschuldig mens worden geleden? 
Nu blijft zijn bloed een smet op mijn blazoen.  
 

Lezing:  Lucas 23 :18-25 
 

4. Hoe dwingend klonk het roepen van de straat. 
In huis de tegenstem van mijn geweten: 
hij was rechtvaardiger dan ik ooit heette. 

Wat ik nu weet, het komt voor hem te laat. 
 

5. Wist hij de prijs, die hij mij heeft gekost? 
In alle onschuld waste ik mijn handen, 
wilde geen deel uitmaken van zijn schande. 

Ik liet hem gaan. Nooit laat hij mij meer los. 
 

 

Lezing: Lucas 23: 26 -32  
 

Koraal  Matthäus Passion 44: Wer hat dich so… 
 

Gedicht : Als ik je dragen kon (Renske de Moes) 

Lezing:  Lucas 23: 33-43 

 
Koraal  Matthäus Passion 72: Wenn ich einmal…  
 

Lezing:  Lucas 23: 44-46 
 

De Paaskaars wordt gedoofd, terwijl het kwartet zingt: 
In manus tuas, Pater (Taize) 

 
In manus tuas, Pater, commendo spiritum meum (2x) 

Vader, in uw handen leg ik mijn geest. (Lc: 23:46) 
 

We zijn stil 
 

Zingen: Lied 590, kwartet couplet 1,2, allen 3,4 
 

Voorbeden, 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. 
 

Avondgebed  
 

Lezing:  Lucas 23: 47-56 
 

Koraal  Matthäus Passion 31: Was mein Gott will.. 
 

Gedicht:  Stil zijn (Alfred C.Bronswijk) 

 
In stilte verlaten wij de kerk 
 


