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een spons halen, doordrenkte die met zure wijn, stak de spons op een stok 
en probeerde hem te laten drinken, terwijl hij zei: ‘Laten we eens kijken of 
Elia komt om hem eraf te halen.’ 37Maar Jezus slaakte een luide kreet en 
blies de laatste adem uit. 38En het voorhangsel van de tempel scheurde 
van boven tot onder in tweeën. 39Toen de centurio, die recht tegenover 
hem stond, hem zo zijn laatste adem zag uitblazen, zei hij: ‘Werkelijk, deze 
mens was Gods Zoon.’ 
 
*Stilte – de paaskaars wordt gedoofd 
 
*Muziek: ‘O hoofd vol bloed en wonden’ (opname) 
 
*Het Luthers avondgebed: 

Heer, blijf bij ons,  
want het is avond en de nacht zal komen.  
Blijf bij ons en bij uw ganse Kerk  
aan de avond van de dag,  
aan de avond van het leven,  
aan de avond van de wereld.  
Blijf bij ons met uw genade en goedheid,  
met uw troost en zegen, met uw woord en sacrament.  
Blijf bij ons wanneer over ons komt de nacht van beproeving en van 
angst,  
de nacht van twijfel en aanvechting,  
de nacht van de strenge, bittere dood.  
Blijf bij ons in leven en in sterven, in tijd en eeuwigheid. Amen. 
 

*Aandacht voor de collecten (filmpje over de bestemming Diaconie/ZWO collecte) 

1e Diaconie ZWO (Zuid Afrika, Toekomst kansarme kinderen) 2e Onderhoudsfonds 
 
*Zegen 
 
*We verlaten de kerk in stilte  
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2e Onderhoudsfonds 
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Liturgie dienst Goede Vrijdag 
 
*Voor de dienst: orgelspel rondom Psalm 22 
*Stilte – aanvangswoorden en groet 
*Lied 560 “Hij ging de weg zo eenzaam”  (opname)  
*Gebed 
 
*Lezingen: uit Marcus 14 : 32 tm 42 
32 Ze kwamen bij een plek die Getsemane heette, en hij zei tegen zijn 
leerlingen: ‘Blijven jullie hier zitten, terwijl ik ga bidden.’ 33Hij nam Petrus, 
Jakobus en Johannes met zich mee. Hij voelde zich onrustig en angstig 
worden 34en zei tegen hen: ‘Ik voel me dodelijk bedroefd; blijf hier 
waken.’ 35Hij liep nog een stukje verder, liet zich toen op de grond vallen 
en bad dat dit uur zo mogelijk aan hem voorbij mocht gaan. 36Hij zei: 
‘Abba, Vader, voor u is alles mogelijk, neem deze beker van mij weg. Maar 
laat niet gebeuren wat ik wil, maar wat u wilt.’ 37Hij liep terug en zag dat 
zijn leerlingen lagen te slapen. Hij zei tegen Petrus: ‘Simon, slaap je? Kon je 
niet één uur waken? 38Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving 
komen; de geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak.’ 39Weer ging 
hij weg om te bidden, met dezelfde woorden als daarvoor. 40Toen hij weer 
terugkwam, lagen ze opnieuw te slapen, want hun ogen vielen steeds 
dicht, en ze wisten niet wat ze hem moesten antwoorden. 41Toen hij voor 
de derde maal terugkwam, zei hij tegen hen: ‘Liggen jullie daar nog steeds 
te slapen en te rusten? Het is zover: het ogenblik is gekomen waarop de 
Mensenzoon wordt uitgeleverd aan de zondaars. 42Sta op, laten we gaan; 
kijk, hij die me uitlevert, is al vlakbij.’ 
 
*Lied 561 “O liefde die verborgen zijt” ( welcome singers) 
 
*Lezingen: uit Marcus 14 : 43 tm 52 
43 Nog voor hij uitgesproken was, kwam Judas eraan, een van de twaalf, 
in gezelschap van een met zwaarden en knuppels bewapende bende, die 
door de hogepriesters, Schriftgeleerden en oudsten was gestuurd. 44Met 

3 

 

hen had zijn verrader een teken afgesproken. Hij had gezegd: ‘Degene die 
ik kus, die is het. Neem hem gevangen en voer hem weg onder strenge 
bewaking.’ 45Toen hij eraan kwam, liep hij recht op Jezus af, zei: ‘Rabbi!’ 
en kuste hem. 46Ze grepen hem vast en namen hem gevangen. 47Een van 
de omstanders trok een zwaard, ging de dienaar van de hogepriester te lijf 
en sloeg hem een oor af. 48Jezus zei tegen hen: ‘U bent er met zwaarden 
en knuppels op uit getrokken om mij te arresteren, alsof ik een misdadiger 
ben! 49Dagelijks was ik bij jullie in de tempel om onderricht te geven, en 
toen hebben jullie me niet gevangengenomen; maar dit gebeurt omdat de 
Schriften in vervulling moeten gaan.’ 50 
Toen lieten allen hem in de steek en vluchtten weg. 51 
Een jongeman, die alleen een linnen kleed aanhad, probeerde bij hem te 
blijven, maar toen ook hij werd vastgegrepen, 52liet hij het kleed in hun 
handen achter en vluchtte naakt weg. 
 
*Lied 590 “Nu valt de nacht”  (welcome singers) 
 
*Overdenking 
 
*Muzikaal intermezzo op het orgel rondom Psalm 70: 3.  

‘Ik ben nooddruftig, arm en naakt; 
O God, mijn Helper uit ellenden! 
Haast U tot mij; wil bijstand zenden; 
Uw komst is 't, die mijn heil volmaakt.’ 

(berijming 1773) 
 
*We gaan staan 
 
*Lezing: Marcus 15:33 tm 39 
33 Op het middaguur viel er een duisternis over het hele land, die drie uur 
aanhield. 34Aan het einde daarvan, in het negende uur, riep Jezus met 
luide stem: ‘Eloï, Eloï, lema sabachtani?’, wat in onze taal betekent: ‘Mijn 
God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?’ 35Toen de omstanders dat 
hoorden, zeiden enkelen van hen: ‘Hoor, hij roept Elia!’ 36Iemand ging snel 


