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Liturgie 

 Goede vrijdag  
in de Bethelkerk, 
te Vlaardingen. 

2 april 2021 
 

 
Rembrandt Harmensz. van Rijn ’De drie kruisen’ 

 

 

 

voorgangers: ds. Guus A.V. Fröberg 

organist:    Guus Korpershoek  

zang :    leden van de cantorij o.l.v. Niec Saarloos 

      en Rob van Herwaarden 

lector:    Nelleke Slootweg 
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Liturgische schikking  

 
Voorbereiding in stilte.  

 

Gebed:  

V. Bij U schuilen wij  

 in het onbarmhartig licht  

 van deze dag.  

Allen: HOOR ONS EN KOM ONS TE HULP!  

V. In uw handen,  

 Heer, bevelen ook wij ons leven.  

Allen: HOOR ONS EN KOM ONS TE HULP!  

V  Behoed ons in de schaduw van uw vleugels  

als wij hier waken en bidden  

met Hem, uw Zoon,  
die tot in de dood  

aan U vasthield.  

Allen: HOOR ONS EN KOM ONS TE HULP!  

V  AMEN 
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Zang : psalm 22 vers 1 en 2 

2 Nochtans, op U, o God die heilig zijt 
 en troont op lofgezangen, U gewijd 

 door Israël dat Gij hebt uitgeleid, 

 steunt ons vertrouwen, 

 immers, de vaadren bleven op U bouwen, 

 dat Gij hen naamt in heilige bescherming: 

 Gij hebt, als zij U riepen om ontferming, 
 hen niet beschaamd. 

 

 

Dienst van het Woord 
 

Lezing Johannes 18: 1-11  
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Zang ‘Die bittre Leidenszeit beginnet’ 

‘De bittere tijd van lijden begint weer 

en verspreidt jammerlijk de grote pijn en kwelling, 

waartoe mijn Jezus zich zo gewillig heeft gegeven. 

O lijden, vol van genade en zuivere liefde van de hemel, 

waartoe zijn trouwe hart de vrome Heiland heeft 
aangespoord, 

wie kan die liefde op waarde schatten? 

Stroom tranen, vrijuit , stroom zonder ophouden 

voor mijn redding en mijn deel, verliest hij nu zijn leven. 

 

Mijn Jezus, help me aan Uw lijden te denken. 
En in toewijding aan uw wonden verzinken 

opdat de wereld mij niet wegdrijft van uw liefde. 

Geef vooral dat de Geest uw lijden, 

angst, gesel, hoon, en scherpe doornenkroon, 

en de kruisdood in mijn hart schrijft. 

Laat mij altijd, mijn Jezus, aan U denken, 
en dat ik in boetedoening mijzelf kruisig 

Geef dat ik nu en eeuwig dankbaar mag zijn. ’ 

     

Lezing Johannes 18: 12-16  

 

Zang ‘O liefde die verborgen zijt'      561 
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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 18: 17-27 

 

Zang : ‘Mein Jesu, was für Seelenweh’   

‘Mijn Jezus, wat voor zielenpijn overvalt U in Gethsemane, 

waar U naar binnen bent gegaan. 

De doodsangst, de kwelling van de hel en alle pijn van de duivel,  

hebben U omringd. 

U schroomt, U klaagt, siddert, beeft en heft in ellende  

Uw handen naar de hemel. 
 

Jij, allertrouwste Immanuël, redder van mijn arme ziel uit alle 

plagen van de hel, laat toch de grote zielenangst,  

waarin U met de dood twist, mij in het hart steeds dragen, 

tot ik eindelijk vanuit het lijden in de vreugde moge komen,  

waar U leeft met alle vromen.’ 
 

Lezing Johannes 18: 28-40 
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Zang:  ‘Getsémané, die nacht moest eenmaal komen’ 

 
 

2 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. 

 

3 Wie heeft gewaakt van die het naaste stonden? 

Hij heeft hen driemaal slapende gevonden. 
Hij ging terug en heeft alleen geleden, 

eenzaam gebeden: 

 

4 Laat Vader, deze beker Mij voorbijgaan; 

waar zijn de englen die Mij kunnen bijstaan? 

Maar, zo Ik niet dit lijden mag ontvlieden, 
uw wil geschiede. 
 

Lezing Johannes 19 : 1-7 

 

Zang  ‘O du Liebe meiner Liebe’    

‘O, U liefde van mijn liefde, U gewenste zaligheid, 

die voor mij uit de hoogste drijfveren in het ellendige lijden van 

Uw sterven 

mij ten goede voor alle misdaden ter wereld geofferd bent en 

betaald hebt met Uw bloed. 
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Liefde, die voor mij gestorven is en een eeuwigdurend goed 

aan het kruis heeft verworven, ach, wat denk ik aan Uw bloed! 
Dankbaar denk ik aan Uw wonden, aan alle pijn die U, Jezus 

moet doorstaan. 

Laat mij in het uur van mijn dood bij U zachte rust vinden.’ 

   

Lezing Johannes 19 : 8-16 

 

Zang : ‘O hoofd vol bloed en wonden’ 576a 1 en 2 

 
 

2  O hoofd zo hoog verheven,  

o goddelijk gelaat,  

waar werelden voor beven,  

hoe bitter is uw smaad!  

Gij, eens in 't licht gedragen,  

door engelen omstuwd,  
wie heeft U zo geslagen,  

gelasterd en gespuwd? 
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Lezing Johannes 19 : 17-22 

 

Zang : ‘So gibst du nun, mein Jesu, gute Nacht’   

‘Zo geeft U zich dan, mijn Jezus, goede nacht! 
Zo sterft U dan, mijn allerliefste leven! 

Ja, U bent gegaan, Uw lijden is volbracht! 

Mijn God is dood, Hij heeft de geest gegeven, 

mijn God is dood, Hij heeft de geest gegeven. 

 

Zo sluit ik dan met U mijn hart. 
Nu ik U heb, hoe kan ik nu nog verloren gaan? 

Breng U ook mij, als U wilt, tot rust; 

Met U, mijn Jezus, wil ik gewillig sterven, 

met U, mijn Jezus, wil ik gewillig sterven.’ 

 

Lezing Johannes 19 : 23-37 
 

Zang : ‘Es ist vollbracht! Vergiss ja nicht dies Wort’ 

‘Het is volbracht! Vergeet toch niet dit woord, 

mijn hart, dat Jezus spreekt,  

terwijl Hij aan het kruis voor jou sterft 

en voor jou de zaligheid verwerft; 

terwijl Hij, die alles, alles goedgemaakt heeft,  

aan het eind nog spreekt: Het is volbracht! 
 

Het is volbracht! Ik ben bevrijd,  

ik heb al de zaligheid; 

terwijl zonde en dood zijn weggenomen, 

zijn genade en leven teruggekomen! 

Niets is er nog wat mij angst en zorgen geeft, 
omdat Jezus spreekt: Het is volbracht!’ 

     

Lezing Johannes 19 : 38-42 

 

Stilte 
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Zang ‘Nu valt de nacht’  590 

 
 

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. 

Kruismeditatie 
 

Het beklag Gods  

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. 
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Waarom laat gij dit toe? 

Zang:  

 
 
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? 

 

Zang : Kyri-e, Kyri-e e-lei-son 
 

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? 
 

Zang : Kyri-e,  Kyri-e e-lei-son 

 

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? 

 

Zang : Kyri-e,  Kyri-e e-lei-son 

 

Ik heb mijn woord aan u gegeven 

en u mijn hartsgeheimen toevertrouwd, 
maar afgoden vinden overal gehoor 

en mensen kiezen voor doodlopende wegen. 

Waarom laat gij dit toe? 

 

Zang : Kyri-e,  Kyri-e e-lei-son 

 
Ik heb mijn eigen Zoon tot u gezonden, 
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mijn sprekend evenbeeld, mijn uitgestrekte hand, 

maar hij is afgewezen, uitgestoten, 

vernederd tot de laagste dood. 
Ik heb hem bij u teruggebracht, 

de levende, de bron van alle leven, 

maar hij gaat dood aan alle kruisen 

waaraan mijn mensen worden vastgespijkerd. 

Waarom laat gij dit toe? 

 
Zang : Kyri-e,  Kyri-e e-lei-son 

 

Mijn volk, wat heb Ik u misdaan 

of waarmee heb Ik u bedroefd? 

Ik heb u geëerd als 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 heb gedaan? 

 

Gebeden voor de Goede vrijdag  

 
Uitleidende woorden (allen gaan staan)  

 

Het licht van de paaskaars wordt gedoofd  

 

Wij bidden: Onze Vader (oecumenische versie)  

Onze Vader die in de hemel zijt,  

uw naam worde geheiligd;  

uw koninkrijk kome  

uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons heden ons dagelijks brood  

en vergeef ons onze schulden.  

zoals ook wij onze schuldenaars vergeven;  

en leid ons niet in verzoeking  

maar verlos ons van de boze.  

Want van U is het koninkrijk  
en de kracht en de heerlijkheid  

in eeuwigheid.   

Amen  
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Orgelspel:  slotkoraal uit de Johannespasssion van Joh.  

     Seb. Bach Ach Herr, laß dein lieb Engelein 

 
Ach Herr, laß dein lieb Engelein 

Am letzten End die Seele mein 
In Abrahams Schoß tragen, 

Den Leib in seim Schlafkämmerlein 

Gar sanft ohn einge Qual und Pein 

Ruhn bis am jüngsten Tage! 

Alsdenn vom Tod erwecke mich, 
Daß meine Augen sehen dich 

In aller Freud, o Gottes Sohn, 

Mein Heiland und Genadenthron! 

Herr Jesu Christ, erhöre mich, 
Ich will dich preisen ewiglich! 

 

Ach Heer, laat uw lieve engelen 

aan het eind van mijn leven mijn 
ziel in Abrahams schoot dragen. 

Laat het lichaam in zijn slaapkamertje,  

gezond, zonder enige kwaal 

en pijn rusten tot aan de jongste 
dag. 

Wek mij dan uit de dood, 

opdat mijn ogen u zien 

in alle vreugde, o zoon van God, 

mijn Heiland en troon van genade! 
Heer Jezus Christus, verhoor mij, 

ik wil u eeuwig prijzen. 

 

Stilte en inkeer  

 


