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Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren  
Liturgie  

Vrijdag 15 april 2022 
Goede Vrijdag 

 
 
 

 
Avonddienst aanvang: 19.30 uur  
Voorganger: ds. Caroline Oosterveen 
Organist: Margret Spelt 

Medewerking : Welcome singers 
Ouderling van dienst: Ruud Coers 
Diaken van dienst: Jan/Gerdien Luchies 
Beamerdienst: Aart 

 
Collecten: 
1e : ZWO  ( Interserve ; Marijke Folmer)  
2e : Onderhoudsfonds  
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als alles nacht geworden is 
alleen nog dood en einde 

 
         laat Mij dan 

 
je horizon 
je belofte 
   zijn 

 
                                          zegt God 
                                                je zal opstaan 
we verlaten de kerk in stilte 
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geleid door dezelfde Geest. 
 
En wij brengen ons in herinnering 
dat wij niet voor niets leven, 
en niet voor niets hier en nu 
verzameld zijn, op deze plek. 
dat wij geroepen zijn, zolang het duurt, 
om deze aarde bewoonbaar te maken en te bewonen, 
om te leren liefhebben met hart en ziel en huid en haar. 
 
Bidden wij dat dit uur ons mag breken en helen, 
verzachten, vermurwen, verbinden tot leven 
met elkaar.      
 
Om Uws Naams wil, Amen.  Hein Stufkens, Heimwee naar God 
 

We leggen stenen op de plek van de paaskaars  
We zingen: - Zie de mens – Sela WelcomeSingers 1+2; allen vanaf 3 
 
1 is Hij de mens de Zoon van God, die in stilte lijdt veroordeeld wordt. 
Wie verheft zijn stem komt in opstand voor Hem, op die dag in Jeruzalem. 
 
2 Hier is Hij uw Koning zonder macht, Hij die eens de storm tot stilte bracht. 
Wie verheft zijn stem komt in opstand voor Hem, op die dag in Jeruzalem. 
 
refrein: 
Heer vergeef ons en behoed ons voor de onwil in ons hart. 
Om met U te willen lijden waar Uw lijden ons niet verwacht. 
 
3 Wie verstaat dit wonderlijk geheim, dat niet Hij maar wij gevangen zijn. 
tot ons hart begrijpt dat voor ons wordt gepleit en beseft waarom Jezus 
lijdt. 
 
refrein: 
Heer vergeef ons en behoed ons voor de onwil in ons hart. 
Om met U te willen lijden waar Uw lijden ons niet verwacht. 
 
 
Ieder die zijn handen in onschuld wast, heeft nog niet begrepen wie Jezus 
was. 
Ieder die zijn hart niet aan Hem verliest begrijpt Jezus liefde niet. 
 
refrein: 
Heer vergeef ons en behoed ons voor de onwil in ons hart. 
Om met U te willen lijden waar Uw lijden ons niet verwacht. 
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Goede Vrijdag, 15 april 2022 

  
Christus, Te adoramus 
Woord van welkom en Groet 
We zingen: Ik wil mij gaan vertroosten, lied 562 
allen: vers 1+3; WelcomeSingers vers 2 
 
 

    
  
Hoe sloeg ik ooit uw woorden 
weerspannig in de wind, 
wilde niet zien of horen 
hoezeer ik werd bemind, 
mijn leven liep verloren, 
uw stem bracht mij tot staan, 
U bidt voor wie U hoonden – 
o Jesu, zie mij aan. 
 

Mijn Heer die om mijn zonden 
in doem en duisternis 
ontluisterd en geschonden 
aan ’t kruis gehangen is, 
al ben ik U onwaardig, 
mijn toevlucht is uw naam, 
mijn redder, mijn genade – 
o Jesu, zie mij aan  

  
We luisteren naar het lied: Pieta 
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de hemel kleurde donkerrood 
boven verschroeide aarde 
ruiters vierden de teugels 
hun paarden schuimden wild 
ik zocht mijn weg tussen het puin 
bevreesd voor vlammende zwaarden 
alsof de laatste dag zich hier 
zonder erbarmen openbaarde 
niets was er dat beschutting bood 
geen veilig moederschild 
 
en waar ik keek zag ik de angst 
die vluchten doet vergeten 
ik keek door huizen zonder ramen 
zag deuren zonder muur 
en straten die met grof geweld 
uiteen waren gereten 
maar toch een vreemde stilte 
alsof het schreeuwen werd verbeten 
en de pijn alleen in zwijgen 
werd geleden op den duur 
 
en dan opeens en onverwacht 
in een stille hoek verborgen 
zag ik een vrouw in het zwart gekleed 
die troost en vrede bood 
aan haar naakte zoon zijn ogen dicht 
te laat voor haar zorgen 
te vroeg nog voor het zingen 
van de vogels in de morgen 
gestorven in de vertrouwdheid van 
een zachte moederschoot  

 
Gebed 
We zingen: lied 586: 1 

 
  
 “Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest” (Lucas 23:46).  
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in tijd en eeuwigheid  Anoniem 
 
Kort moment van bezinning: Leegte: een confronterend, gapend gat 
 
STILTE- 
De paaskaars wordt weggedragen 
 
GEBED AAN DE GRENS 
 

Gegaan tot waar wij kunnen –  
aan de grens van het Licht staan wij, 
in wezen onbegrensd, in het zicht van de dood. 
En wij herinneren ons de oude woorden 
dat leven verandert 
maar niet wordt weggenomen, 
dat niets en niemand verloren gaat, 
 
Zielsverbonden zijn wij met Jou 
van Wie wij hier afscheid nemen, 
en die ons in leven en dood zo dierbaar 
was en is en blijven zal. 
Verbonden zijn wij ook met elkaar 
en met alle levende wezens, klein en groot, 
met vogels en vissen, velden en bossen, 
met zon en maan, met het land vlak en golvend, 
de onmetelijke diepzee, 
met al wat is en verandert, 
dag en nacht, 
en eindeloos komt en gaat – 
verwacht, onverwacht, 
gedragen, geboren, gewiegd in liefde. 
 
Met heel ons hart vertrouwen we Je lichaam toe 
aan de tijd die alles heel maakt 
en de goedheid van moeder aarde, 
en we begeleiden je met 
het onzegbare achter onze woorden, 
de welsprekendheid van ons zwijgen, 
de warmte van onze tranen, 
de troostrijke kleuren van onze bloemen. 
 
Hier, aan de grens van het Licht, 
zeggen wij: vaarwel en tot ziens, Reisgenoot, 
nu geroepen te gaan langs andere wegen, 
maar onafscheidelijk onze Metgezel, 
en op dezelfde tijdeloze reis 
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maar geef mij Uw woord 
zoals ik mijn arm 
aan een blinde.   Ronald da Costa 

 
 
Moment van bezinning: Mede (d-) ogen 
We zingen: lied 586: 4 

 
  
“Het is volbracht!” (Johannes 19:30). 
 

Toe-lichting 
 
Orgelspel 
We zingen: (LBvK 73 : gezang 180) 
7. Hier zijn wij, Heer,  
een afgeweken schare, 
wij, die zo zorgeloos,  
zo ontrouw waren. 
Verander ons en  
reinig onze harten, 
o Man van smarten! 

  
 

Gij zijt ons in het hart gegrift 
als leegte niet te vullen, 
diepte niet te peilen. 
 
Gij staat ons in het hart geschreven 
als een vraag steeds opnieuw, 
antwoord nooit afdoende. 
 
Gij zijt ons in het hart geprent 
als Uw belofte, onze hoop, 
licht voorbij de horizon - 
 
 Gij die leeft 
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Toe-lichting 
 
Orgelspel 
 

 
We zingen: (LBvK 73 : gezang 180)
1 Gethsémane, die nacht  
moest eenmaal komen. 

 De Heiland heeft bewust  
die weg genomen. 

 Hij laat zijn doel niet los,  
wijkt niet terzijde, 

 aanvaardt het lijden. 

 
Met dezelfde handen waarmee we mensen 
vastspijkeren, vastpinnen, 
afkraken, ophangen, 
uitsluiten, veroordelen, 
(omwille van hun geloof, uiterlijk, status 
geaardheid, huidskleur, handicap, levensstijl…) 
kunnen we mensen ook vrijmaken, onthalen, toevertrouwen, 
opvangen, zegenen, zalven, herbergen, 
helen, een plek geven en gunnen. 
Voor het kruis staan 
is beseffen dat we kunnen kiezen: 
actief meedoen aan en zwijgzaam toezien bij onrecht of 
opkomen en zorg dragen voor de gekwetste 
diep geraakt in stilte en woordenloos 
zoals moeders dat kunnen 
- maar ook vaders –.. 

 
Kort moment van bezinning: Uit handen geven 
 
We zingen lied 586:3 
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“Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten”. (Marcus 
15:34). 

 

      
                Uit lied 180. LvdK 1973

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.

 
De verlatene 
die ik in mijn armen houd, 
mij toevertrouwd 
om af te staan, 
ondragelijk. 
  
Met bloed bemorst 
ligt als een boreling 
aan mijn borst 
die deel had 
aan mijn bloedsomloop. 
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3.   He died that we might be forgiv’n,  
  he died to make us good,  

 that we might go at last to heav’n  
 saved by his precious blood.  
 

4.   There was no other good enough  
  to pay the price of sin,  

 He only could unlock the gate  
 of heav’n and let us in.  
 

5.   O dearly, dearly has he loved!  
  And we must love Him too,  

 and trust in his redeeming blood,  
 and try his works to do.  
 

   * 
 

“Vader, vergeef het hun, wat zij weten niet wat zij doen” 
(Lucas 23:34). 
 
 

 
 
 
 

 
Toe-lichting 
 
Orgelspel: 
 

6  
We zingen: (LBvK 73 : gezang 180)
In angst en tranen  
werd zijn strijd gestreden. 

 Toen kon Hij toebereid  
naar voren treden. 

 De duisternis kon,  
wat zij mocht verzinnen, 

 Hem niet verwinnen. 

Roep mij. 
dan kom ik naar buiten 
met pijn in mijn ogen 
vanwege het donker van binnen. 
 
De gang zit er nog niet goed in 
zoals u ziet, 
ik durf geen ruimte in te nemen, 
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“Voorwaar, Ik zeg U, heden zult gij met Mij in het paradijs 
zijn” (Lucas 23:43). 
 
 

 
 
 
 
 
Toe-lichting 

Orgelspel 
 
We zingen: (LBvK 73 : gezang 180) 
 
5 Altijd zal Jezus weer  
in doodsstrijd wezen, 
tot aan het eind der wereld 
moet Hij vrezen, 
zijn eigen jongeren in slaap 
te ontdekken. 
Wat zou hen wekken? 

 
 
Zoveel soorten van verdriet 
ik noem ze niet. 
Maar één, het afstand doen en scheiden. 
En niet het snijden doet zo’n pijn, 
maar het afgesneden zijn. 
 

Uit: Sotto Voce van Vasalis 
 
Moment van bezinning: Op de (achter-)grond 
 
We zingen: There is a green hill far away  
 
WelcomeSingers 1+2+3; allen 4+5 
 
 

1.   There is a green hill far away,  
  without a city wall,  

 where our dear Lord was crucified  
 who died to save us all.  
 

2.   We may not know, we cannot tell,  
  what pains he had to bear,  

 but we believe it was for us  
 he hung and suffered there.  
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Tezamen nu 
en doodalleen, 
kind van mijn schoot, 
draagmoeder ben ik, 
draagmoeder van de dood. 

 Jaap Zijlstra 
 
Kort moment van bezinning: Dood-alleen 
 
We zingen: lied 586:2 

  
 
   * 

 
“Vrouw, zie uw zoon (...) Zie uw moeder (Johannes 19:26-27). 

 
 

 

  Toe-lichting 
 

 3  

Orgelspel 
 
We zingen: (LBvK 73 : gezang 180)
Wie heeft gewaakt van  
die het naaste stonden? 

 Hij heeft hen driemaal  
slapende gevonden. 

 hij ging terug en  
heeft alleen geleden, 

 eenzaam gebeden 

Ik zit in de kilte van steen.  
Wit zijn de muren bedoeld: maar ze 
breken; andere levens krioelen 
erover, erdoorheen. 
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Op mijn schoot je marmeren lichaam. 
Houd je ogen niet zo gesloten 
wil ik je vragen, lach naar je moeder 
sta op, wees wat lichter. 
  
Nee, 
Altijd zal ik je dragen.  Hester Knibbe 

 
 
Moment van bezinning: De balans is zoek 
 
We zingen: lied 558:1, 9, 10 
 

  
 
  
Heer, om uw vijf wonden rood, 
om uw onverdiende dood, 
smeken wij in onze nood, 
Kyrie eleison. 
 

Om uw kruis, Heer, bidden wij, 
om de speerstoot in uw zij, 
ga aan onze schuld voorbij, 
Kyrie eleison. 

     *  
“Mij dorst” (Johannes 19:28). 
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Toe-lichting 
 
Orgelspel 
 

4  
We zingen: (LBvK 73 : gezang 180)
Laat Vader, deze beker  
Mij voorbijgaan; 

 waar zijn de eng'len  
die Mij kunnen bijstaan? 

 Maar, zo Ik niet dit  
lijden mag ontvlieden, 

 uw wil geschiede. 

 
Moge Christus 
ons begeleiden op onze wegen naar de toekomst. 
Moge Hij de bron zijn, 
die onze diepste dorst lest. 

 
Moment van bezinning: Bron van tranen 
 
We zingen: lied 587:5 

 
  
 
    *
  


