
Goede Vrijdag, 2 april,19.30 uur - Oecumenische Viering 
De liturgische viering van deze dag moet al in de vierde eeuw ontstaan zijn. De dienst is 
sober en bestaat uit lezingen (dit jaar Marcus 14 en 15) en gebeden en voorbeden.  
De kaars wordt gedoofd. De symbolische kleur is het paars van boete en inkeer. 
 
Voorganger: Pastor Anita Coenraads 
Organist: Kees van den Haak 
Ambtsdrager: Jan de Bes 
Lectoren: Greta ten Have en Rita de Kort, Jan Willem Overvliet 
Zangers: Barbara de Jong, Thea de Kreek, Ineke van Huissteden,  
              Joop Kamphuis, Henk van den Eshof 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Liturgie: 
Voor en na de dienst zijn wij stil en bezinnen we ons op deze dag. 
 
De kaarsen worden ontstoken. 
 
V: Onze hulp is in de naam van de HEER 
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT, 
V: Die trouw is tot in eeuwigheid, 
A: DIE DE VERDRUKTEN RECHT VERSCHAFT, 
V: Die de hongerigen brood geeft.                       (Psalm 146) 
 
Zingen: lied 272: 1 en 2  
 ‘Wij zoeken in uw huis uw aangezicht, o Here’ 
 
Gebed voor Goede Vrijdag 
 
Lezen van het Lijdensevangelie: 
1ste Lezing: Marcus 14: 12 -42 
 
Zingen: Gezang 180: 1, 2 (oude Liedboek) 
Gethsemane, die nacht moest eenmaal komen. 
De Heiland heeft bewust die weg genomen. 
Hij laat zijn doel niet los, wijkt niet terzijde, 
aanvaardt het lijden. 
 
Hoe dichtbij is de hof, waar Gij gewaakt hebt; 
Verstaanbaar is de klacht die Gij  geslaakt hebt.  
Nog leeft de haat, die U kwam overvallen: 
zo zijn wij allen. 
 
2de Lezing:Marcus 14: 43 – 65 
 
Zingen: Gezang 181: 1 (oude Liedboek) 
Noem d’ overtreding mij, die Gij begaan hebt, 
het kwaad, gekruiste Heer, dat Gij gedaan hebt, 
waaraan uw volk U schuldig heeft bevonden, 
noem mij uw zonden. 
 
3de Lezing: Marcus 14: 66 – 15: 21 
 



Zingen: Gezang 181: 2 en 3 (oude Liedboek) 
Gij wordt gegeseld en gekroond met doornen,  
geminacht als de minsten der verloornen, 
en als een booswicht, die zijn straf moet dragen, 
aan ’t kruis geslagen. 
 
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? 
 
4de Lezing: Marcus 15: 22 – 36 
 
Wij gaan staan: 
 5de Lezing Marcus 15: 37:  ‘En Jezus slaakte een luide kreet en gaf de geest’ 
 
De Paaskaars wordt gedoofd  
 
Stilte 
Wij gaan weer zitten. 
 
6de Lezing: Marcus 15: 38 – 47 
 
Zingen: lied 590: 1 t/m 5  
1. Nu valt de nacht. Het is volbracht: de Heer heeft heel  
    zijn leven voor het menselijk geslacht in Gods hand  
    gegeven. 
2. De wereld gaf Hem slechts een graf, zijn wonen was  
    Hem zwerven; al zijn onschuld werd Hem straf en zijn  
    leven sterven. 
3. Hoe slaapt Gij nu, die men zo ruw aan ’t kruishout  
    heeft gehangen. Starre rotsen houden U, rots des heils, gevangen.  
4. ’t Is goed, o Heer, Gij hoeft de eer van God niet meer te staven. Leggen wij ons bij U neer,  
    in uw dood begraven.  
5. Hoe wonderlijk, uitzonderlijk een sabbat is gekomen: eens voor al heeft Hij het juk van ons  
    afgenomen. 
 
Stilte voor persoonlijke meditatie 
 
Voorbeden 
 
De Kruisverering 
 
Zingen:  Crux fidelis (Gregoriaans lied) 
O, trouwe kruisstam, onder alle bomen zijt gij de edelste. 
Geen bos brengt een boom voort, zo rijk als gij aan bladertooi, bloemenpracht en vruchten. 
O, lief hout, o, lieve nagelen, die zo’n lieve last mocht dragen, 
Bezing, mijn tong, de glorievolle zege in de strijd  
en loof de heerlijke overwinning aan het hout des kruises,  
hoe de Verlosser van de wereld door zijn offerdood heeft gezegepraald. 
 
Tijdens dit lied worden er witte rozen bij het kruis gelegd. 
 
 
 



De aanklachten van God. 
 
Voorganger: 
Mijn volk wat heb Ik u misdaan 
of waarmee heb Ik u bedroefd? 
Ik heb de aarde voor de dag geroepen 
en aan uw handen toevertrouwd, 
maar van mijn tuin is een wildernis gemaakt, 
mijn levenswerk wordt een dodenakker. 
Waarom laat gij dit toe? 
 
Allen: Heilige God, ontferm U over ons!  
 
Ik heb u onder mijn regenboog gesteld, 
Een teken van vrede en toekomst, 
Maar dodelijke wapens staan gericht op mensen 
En bedreigen mijn dierbare schepping. 
Waarom laat gij dit toe?  
 
Ik heb mij laten kennen als uw bevrijder, 
De bondgenoot van alle onderdrukten, 
maar tallozen worden getergd en geteisterd 
door terreur en tirannie. 
Waarom laat Gij dit toe?  
 
Allen: Heilige God, ontferm U over ons!  
 
Ik heb u met overvloed gezegend 
met dagelijks brood en meer dan dat, 
maar op mijn akker sterven mensen onverzadigd 
en kinderhanden blijven ongevuld. 
Waarom laat gij dit toe?  
 
Ik heb mijn woord aan u gegeven 
en u mijn hartsgeheim toevertrouwd, 
maar afgoden vinden overal gehoor 
en mensen kiezen doodlopende wegen. 
Waarom laat gij dit toe? 
 
Allen: Heilige God, ontferm U over ons! 
 
Ik heb mijn eigen zoon tot U gezonden 
Mijn sprekend evenbeeld, mijn uitgestrekte hand, 
maar Hij is afgewezen, uitgestoten,  
vernederd tot de laagste dood. 
 
Ik heb Hem bij u terug gebracht 
de levende, de bron van alle leven 
maar Hij gaat dood aan alle kruisen 
waaraan mijn mensen worden vastgespijkerd. 
Waarom laat gij dit toe?  
 
Allen: Heilige God, ontferm U over ons! 
 
 



Mijn volk, wat heb Ik u misdaan 
Of waarmee heb Ik u bedroefd? 
Ik heb u geëerd als de kroon van de schepping, 
Ik heb u gezocht als mijn kostbaarste sieraad, 
Ik heb u bewaard in mijn hand, in mijn hart, 
Ik heb u mijn trots, mijn Zoon geofferd. 
Wat had ik nog meer moeten doen 
dat ik niet gedaan heb?  
 
Allen: Heilige God, ontferm U over ons. 
Wij bidden samen het ONZE VADER 
 
Zingen lied 644: 1 en 4 (Gezangen voor Liturgie) 
Voor mensen die naamloos, 
kwetsbaar en weerloos 
door het leven gaan, 
ontwaakt hier nieuw leven: 
wordt kracht gegeven: 
wij krijgen een naam. 
 
Voor mensen die hopend, 
wankel gelovend 
door het leven gaan: 
herstelt God uit duister 
Adam in luister: 
Wij dragen zijn naam. 
 
Wegzending:  
V: De Heer zal het werk voltooien dat Hij onder ons begonnen is. 
A: Amen. 
 
In stilte gaan wij de nacht in. 
 
 
 


