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Gereformeerde Kerk Lunteren (PKN) 
Goede Vrijdag 30 maart 2018 

Aanvang: 19.30 uur 
Met medewerking van de WelcomeSingers o.l.v. Margret 

Spelt. 
Job André bespeelt het orgel. 

Jacqueline van de Steeg bespeelt de dwarsfluit 
Voorganger: ds. Wim J.W. Scheltens 

 

Thema is:  Als ik in gedachten sta  
 
- Voor de dienst orgelspel: Partita over ‘Herzlich tut mich 
verlangen’, Johann Pachelbel (1653-1706) 
 
- Welkom 
 
- Samenzang: Psalm 22: 1, 7  (staande) 
 
- Beginwoord en groet. 
 
- Zingen: Jezus, leven van ons leven,  Lied 575: 1 
(waarna we gaan zitten) 
 
- WelcomeSingers:  There is a green hill far away 
WelcomeSingers: coupletten 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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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. 
 
- Gebed 
 
WelcomeSingers: Getsemane 
 
De Vader die de Zoon een beker reikt, 
tot aan de rand gevuld met bitterheid,  
die Hem benauwt, tot wanhoop drijft.  
Het water dat Hem aan de lippen staat,  
een zee van zonden die Hem angstig maakt. 
Hij gaat ons voor, Hij draagt ons door het lijden heen. 
 
Zie hoe Hij aan ons lijdt, voor ons strijdt, de beker drinkt. 
Wie zijn wij, dat Hij de dood in diepe nood en angst 
verdrinkt?  
 
De schaduw van de dood valt in de hof,  
waar Jezus worstelt met de wil van God:  
de beker gaat Hem niet voorbij.  
De diepte van zijn lijden, angst en pijn, 
is dieper dan ons lijden ooit zal zijn. 
Hij gaat ons voor, Hij drinkt ons door het lijden heen. 
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Zie hoe Hij aan ons lijdt, voor ons strijdt, de beker drinkt. 
Wie zijn wij, dat Hij de dood in diepe nood en angst 
verdrinkt? 
 
De Zoon die ons het brood, de beker reikt;  
ons in zijn liefde en gemeenschap leidt,  
gedenken wij in brood en wijn.  
Wij drinken door zijn dood het leven in:  
een zee van liefde schept een nieuw begin.  
Nooit meer alleen, met Jezus één, totdat Hij komt. 
 
Al wie dorst, wordt getroost in het brood, de beker wijn.  
Neem het brood, proef van de wijn; gedenk dat wij 
vergeven zijn. 
 
De Vader die zijn kind een beker reikt,  
die overstroomt van goedertierenheid: 
de wijnstok bloeit, de beker vloeit in eeuwigheid. 
 
- De Bijbel open: Johannes 19: 16b-22 
 
- Zingen: Zie het kruis 
WelcomeSingers: coupletten 1, 2, 3; allen: vanaf 4 
 

1. Zie, de dag breekt aan 
vol van duisternis, 
Christus op weg naar Golgota. 
Zondaars grepen Hem 
en bespotten Hem, 
sloegen Hem aan een kruis. 
 
Refrein: 
Zie het kruis, voel zijn kracht: 
Christus droeg onze straf; 
werd veracht, 
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maar Hij bracht vergeving, 
stervend aan het kruis. 
 

2. O, te zien hoe pijn  
uw gelaat vervormt, 
als al die zonde op U drukt. 
Bitterheid, verraad,  
elke slechte daad 
kroont uw bebloed gezicht. 
 
Refrein 
 

3. Nu dooft al het licht 
en de aarde beeft, 
want Hij, haar Maker, 
buigt zijn hoofd. 
Zie de voorhang scheurt, 
doden leven weer. 
Dank God, het is volbracht! 
 
Refrein 
 

4. Ik zie ook mijn naam 
in uw wonden staan, 
want door uw lijden ben ik vrij. 
Dood is weggevaagd 
en nu leef ik weer, 
doordat uw liefde won. 
 
Zie het kruis, voel zijn kracht: 
Lam van God werd geslacht; 
maar Hij leeft 
en Hij geeft vergeving, 
want het is volbracht! 
 



 

 

 

5 

- De Bijbel open: Johannes19: 25-37 
 
- Zingen: Were you there when they crucified my Lord? 
Allen: 1 WelcomeSingers: 2, 3, 4; allen: 5  
 
1. Were you there when they crucified my Lord? 
Were you there when they crucified my Lord? 
Oh! Sometimes it causes me to tremble, tremble, 
tremble! 
Were you there when they crucified my Lord? 
 
2. Were you there when they nailed Him to the tree? 
Were you there when they nailed Him to the tree? 
Oh! Sometimes it causes me to tremble, tremble, 
tremble! 
Were you there when they nailed Him to the tree? 
 
3. Were you there when they pierced Him in the side? 
Were you there when they pierced Him in the side? 
Oh! Sometimes it causes me to tremble, tremble, 
tremble! 
Were you there when they pierced Him in the side? 
 
4. Were you there when the sun refused to shine? 
Were you there when the sun refused to shine? 
Oh! Sometimes it causes me to tremble, tremble, 
tremble! 
Were you there when the sun refused to shine? 
 
5. Were you there when they laid Him in the tomb? 
Were you there when they laid Him in the tomb? 
Oh! Sometimes it causes me to tremble, tremble, 
tremble! 
Were you there when they laid Him in the tomb? 
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- De Bijbel open: Johannes19: 38-42 
 
- Muzikaal intermezzo: Adagio van G.F. Händel (1685-
1759) 
 
- Doven van de Paaskaars 2017 (waarna een korte stilte) 
 
- Zingen: Gezang 189: 2, 4 
 
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.  
 
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. 
 
- Meditatief woord:  Als ik in gedachten sta 
 
- Zingen: Als ik in gedachten sta bij het kruis van 
Golgotha 
 
1.  Als ik in gedachten sta 
bij het kruis van Golgotha, 
als ik hoor wat Jezus sprak, 
voor zijn oog aan 't kruishout brak, 
 
2. Hoe nog stervende zijn mond 
troost voor vriend en moeder vond, 
weet ik: "Hij vergeet ons niet, 
schoon Hij stervend ons verliet." 
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3. Hoor ik dan, hoe Jezus bad 
voor wie Hem gekruisigd had, 
'k weet dan: "Bij de Heiland is 
ook voor mij vergiffenis." 
 
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!" 
 
5. Hoor ik, hoe Hij klaagde, dat 
Hem zijn God verlaten had, 
'k weet dan, wat mij ook ontvall', 
God mij nooit verlaten zal! 
 
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!" 
 
7. Op zijn kreet: "Het is volbracht," 
antwoordt mijn aanbidding zacht: 
"Jezus, ook voor mij verwierf 
Gij verlossing, toen Gij stierft." 
 
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. 
 
- Zingen: Bleibet hier und wachet mit mir, wachet und 
betet. 
WelcomeSingers: 1x: en allen: 2x 
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- Dankgebed 
 
- Collecte met muzikaal intermezzo: Siciliano van G.F. 
Händel (1685-1759) 1e. Kerk, 2e. Onderhoudsfonds 
 
- Samenzang: Dank zij U, o Heer des levens, Lied 575: 6 
 
-  Zegen, waarna we zingen: Lied 415: 3 
 
- Na de dienst orgelspel: O Lamm Gottes unschuldig 
BWV 1095, J.S. Bach (1685-1750) 
 
 
 
 


