
  

 

 

ORDE  van dienst 

Goede Vrijdag 18 april 2014 

Michaëlskerk 19.30 uur 
 

 

 

Op de Goede Vrijdag gedenken we het sterven van Christus.  

In gedachten staan we bij het kruis. 

Wat een wonder dat deze zwarte vrijdag Goede Vrijdag genoemd 

mag worden. 

We lezen dit jaar uit het Lucasevangelie.  

De kleur is paars, ten teken van inkeer en verootmoediging. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorganger: Ds. F. van Slooten 

Orgel: Hr. J. Davidse 
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MUZIEK 

 

STIL GEBED 

 

BEMOEDIGING:  

voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer 

allen:   die hemel en aarde gemaakt heeft 

 

DREMPELGEBED:  

voorganger: Heer, onze God, vergeef ons al wat wij misdeden en laat ons  

  weer in vrede leven. 

allen:   Amen 

 

GROET 

 

ZINGEN:  Psalm 143 : 1, 2, 5, 8, 9 

 

1. O HERE, hoor naar mijn gebeden, 

zie mij als smeek’ling tot U treden, 

verhoor mij, God, die trouw betoont, 

die ieder richt naar recht en reden, 

die boven ons als koning troont. 

 

2. Ik nader U, het hoofd gebogen. 

Gij kunt, o HEER, geen kwaad gedogen, 

ga met uw knecht niet in 't gericht, 

doe hem niet weg van voor uw ogen; 

wie is rechtvaardig in uw licht? 

 

5. Ik denk, o HEER, aan vroeger dagen, 

toen Gij de vijand hebt geslagen. 

Hoe waart Gij toen uw volk nabij. 

Gij hebt het door de dood gedragen 

en door uw hand werd Isrel vrij. 
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8. Laat 's morgens uw genade dagen 

voor ogen die het donker zagen. 

Ik bouw op U en anders geen. 

Wijs mij de weg van uw behagen, 

mijn ziel wacht het van U alleen. 

 

9. Gij zijt mijn God, sta mij terzijde, 

mijn toevlucht als zij mij bestrijden. 

Leer mij uw wil, reik mij uw hand. 

Uw goede Geest zij mijn geleide; 

voer mij in een geëffend land. 

 

GEBED 

 

SCHRIFTLEZING: Lucas 23 : 26 t/m 43 

 

26 Toen Jezus werd weggeleid, hielden de soldaten een zekere Simon van Cyre-

ne aan, die net de stad binnenkwam. Ze legden het kruis op zijn rug en lieten het 

hem achter Jezus aan dragen. 27 Een grote volksmenigte volgde Jezus, evenals 

enkele vrouwen die zich op de borst sloegen en over hem weeklaagden. 28 Jezus 

keerde zich echter naar hen om en zei: ‘Dochters van Jeruzalem, huil niet om mij. 

Huil liever om jezelf en je kinderen, 29 want weet, de tijd zal aanbreken dat men 

zal zeggen: “Gelukkig wie onvruchtbaar is, gelukkig de moederschoot die niet ge-

baard heeft en de borst die geen kind heeft gezoogd.” 30 Dan zullen de mensen 

tegen de bergen zeggen: “Val op ons neer!” en tegen de heuvels: “Bedek 

ons!”31 Want als dit gebeurt met het jonge hout, wat zal het verdorde hout dan 

niet te wachten staan?’ 32 Samen met Jezus werden nog twee anderen, beiden 

misdadigers, weggeleid om terechtgesteld te worden. 

33 Aangekomen bij de plek die de Schedelplaats heet, werd hij gekruisigd, sa-

men met de twee misdadigers, de een rechts van hem, de ander links. 34 Jezus 

zei: ‘Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.’  De soldaten verdeel-

den zijn kleren onder elkaar door erom te dobbelen. 35 Het volk stond toe te kij-

ken. De leiders hoonden hem en zeiden: ‘Anderen heeft hij gered; laat hij nu zich-

zelf redden als hij de messias van God is, zijn uitverkorene!’ 36 Ook de soldaten  
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dreven de spot met hem, ze gingen voor hem staan en boden hem zure wijn 

aan, 37 terwijl ze zeiden: ‘Als je de koning van de Joden bent, red jezelf 

dan!’ 38 Boven hem was een opschrift aangebracht: ‘Dit is de koning van de 

Joden’. 39 Een van de gekruisigde misdadigers zei spottend tegen hem: ‘Jij bent toch 

de messias? Red jezelf dan en ons erbij!’ 40 Maar de ander wees hem terecht met de 

woorden: ‘Heb jij dan zelfs geen ontzag voor God nu je dezelfde straf onder-

gaat? 41 Wij hebben onze straf verdiend en worden beloond naar onze daden. Maar 

die man heeft niets onwettigs gedaan.’ 42 En hij zei: ‘Jezus, denk aan mij wanneer u 

in uw koninkrijk komt.’ 43 Jezus antwoordde: ‘Ik verzeker je: nog vandaag zul je met 

mij in het paradijs zijn.’ 

 

ZINGEN: Lied 558 : 1, 8, 9, 10  

 

1. Jezus, om uw lijden groot, 

om uw leven en uw dood 

die volbrengen 't recht van God, 

Kyrie eleison. 

 

8. Om de doornen van uw kroon, 

om de gees’ling en de hoon, 

roepen wij, o Mensenzoon, 

Kyrie eleison. 

 

9. Om uw kruis, Heer, bidden wij, 

om de speerstoot in uw zij, 

ga aan onze schuld voorbij, 

Kyrie eleison. 

 

10. Heer, om uw vijf wonden rood, 

om uw onverdiende dood, 

smeken wij in onze nood, 

Kyrie eleison. 
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2. Hoe nog stervende zijn mond 

troost voor vriend en moeder vond, 

weet ik: ‘Hij vergeet ons niet, 

schoon Hij stervend ons verliet.’ 

 

4. Zie ik, hoe genaad’ ontving, 

die met Hem aan ‘t kruishout hing, 

‘k bid, mij voelend hem gelijk, 

‘Heer, gedenk mij in uw rijk!’ 

 

6. Hoor ik, hoe Hij riep: “Mij dorst!’ 

dan roep ik: O Levensvorst, 

Gij, Gij naamt de bitt’re dronk, 

die deez’ aard verzoening schonk!’ 

 

8. Hoor ik, hoe het laatst van al 

Hij zijn geest aan God beval, 

weet ik ook mijn geest en lot 

in de handen van mijn God. 

SCHRIFTLEZING: Lucas 23 : 44 t/m 49 

 

44-45 Rond het middaguur werd het donker in het hele land doordat de zon ver-

duisterde. De duisternis hield drie uur aan. Toen scheurde het voorhangsel van de 

tempel doormidden. 45 [44–45] 46 En Jezus riep met luide stem: ‘Vader, in uw han-

den leg ik mijn geest.’ Toen hij dat gezegd had, blies hij de laatste adem uit. 47 De 

centurio zag wat er gebeurd was en loofde God met de woorden: ‘Werkelijk, deze 

mens was een rechtvaardige!’ 48 De mensen die voor het schouwspel samengeko-

men waren en de gebeurtenissen hadden gadegeslagen, keerden terug naar huis, 

terwijl ze zich op de borst sloegen. 49 Alle mensen die Jezus gekend hadden waren 

op een afstand blijven staan, ook de vrouwen die hem vanuit Galilea gevolgd waren 

en alles hadden zien gebeuren. 

 

ZINGEN: Lied 114  (Evangelische Liedbundel)  

 

1. Als ik in gedachten sta 

bij het kruis van Golgotha, 

als ik hoor wat Jezus sprak, 

voor zijn oog aan ‘t kruishout brak. 

 

3. Hoor ik dan, hoe Jezus bad 

voor wie Hem gekruisigd had, 

‘k weet dan: ‘Bij de Heiland is 

ook voor mij vergiffenis.’ 

 

5. Hoor ik, hoe Hij klaagde, dat 

Hem zijn God verlaten had, 

‘k weet dan, wat mij ook ontvall’, 

God mij nooit verlaten zal! 

 

7. Op zijn kreet: ‘Het is volbracht’, 

antwoordt mijn aanbidding zacht: 

‘Jezus, ook voor mij verwierft 

Gij verlossing, toen Gij stierft.’ 
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OVERDENKING 

 

MUZIEK 

 

ZINGEN: Gezang 189  (oud Liedboek) 

 

1. Mijn Verlosser hangt aan 't kruis, 

hangt ten spot van snode smaders. 

Zoon des Vaders, 

waar is toch uw almacht thans, 

waar uw goddelijke glans? 

 

2. Mijn Verlosser hangt aan 't kruis, 

en Hij hangt er mijnentwegen, 

mij ten zegen. 

Van de vloek maakt Hij mij vrij, 

en zijn sterven zaligt mij. 

 

3. Mijn Verlosser hangt aan 't kruis. 

Zou ik dan in droeve dagen 

troostloos klagen? 

Als ik naar zijn kruis mij richt, 

valt mijn eigen last mij licht. 

 

4. Mijn Verlosser hangt aan 't kruis! 

'k Heb mij, Heer, voor dood en leven 

U gegeven. 

Laat mij dan in vreugd en pijn 

met U in gemeenschap zijn. 

 

 

GEBEDEN 
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ZINGEN: Lied 574  

 

1. Glorie zij U, Christus, U leed onze nood, 

U ging onze kruisweg, U stierf onze dood, 

in de nacht der nachten streed U onze strijd, 

U leed onze angsten, onze eenzaamheid. 

Kyrie eleison, Christe eleison, 

Kyrie eleison. 

 

2. Christus is gekomen in ons aards bestaan, 

nam onze gestalte, onze zwakheid aan, 

aan het kruishout stierf Hij in gehoorzaamheid. 

Hij, de schuldeloze, scheldt de schulden kwijt. 

Kyrie eleison, Christe eleison, 

Kyrie eleison. 

 

3. Glorie zij U, Christus, licht in onze nacht, 

U verbreekt het donker, alles is volbracht; 

geef dat wij een volk zijn dat U toebehoort, 

één van ziel en levend bij uw heilig woord. 

Kyrie eleison, Christe eleison, 

Kyrie eleison. 

 

 

WEGZENDING en ZEGEN 


