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            Goede Vrijdag 3 april 2015     

 
Het is stil en de tafel is leeg. 
De mensen komen stil de 
kerk binnen en kunnen 
luisteren naar mooie 
klarinetmuziek van Elske 
Roorda.   
 
 
 

                     Welkom  
Ouderling van dienst, Elske 
Roorda heet ons welkom. Er zijn 
verder geen mededelingen en er is 
geen collecte. 
 
Als openingslied zingen we 
staande lied 547: 3, ”Mei de ierde 
freegje”  
Ds. Wiebrig de Boer-Romkema 
gaat ons voor in gebed: 

 
“Ferburgen God, 
In minske, deadlik ferlitten 
In Man fan smerten 
Stelle Jo ùs as teken fan libben. 
Wy bidde Jo om’e wille fan syn lijen: 
Sterkje ùs yn it leauwe, 
Dat Jo ùs net allinne litte, 
Dat wy op Jo fetrouwe kinne 
By alles wat oer ùs komt, 
Hjoed en oan ‘e ein fan ùs dagen ta.” 
De gemeente antwoord hierop met “Amen” 
 
We zingen lied 547: 5, “Want de ierde twingt 
ùs” 
 
Bij de liturgische bloemschikking. 
Op goede Vrijdag staan we stil bij het lijden en 
de kruisdood van Jezus. We zien een kruis. 
Een hand wordt gebald vanwege de gebalde  

 
vuisten die naar Jezus 
werden opgestoken. De 
andere zetten we open 
om de overgave van 
Jezus te symboliseren. 
Rode bloemen 
verwijzen naar het 
lijden van Christus. We 
gedenken hoe 
mensenhanden Jezus 
kruisigden, hoe 
mensenhanden tot op vandaag mensen 
‘kruisigen’ 
 
Gebed om ontferming 
Als gebed om ontferming wordt lied 300b 
gesproken. “God van ons leven, open ons hart en 
maak het zo wijd als de wereld, waarover wij 
roepen als voor onszelf: HEER, ONTFERM U!”  
Hierna zingen we lied 561: 3,4 en 5. 
“De minsten van de mensen zijn”   
 
Overdenking 
Vanavond gedenken mensen op 
ontelbaar veel plekken over de hele 
wereld het lijden en sterven van 
Jezus. Het breekt door onze afweer 
heen en laat ons niet onberoerd. 
We bidden samen dit uur, voor de 
hele wijde wereld waarop wij wonen. 
We bidden om alle hartverscheuren-
de pijn die geleden wordt, om al die plekken waar 
Christus steeds opnieuw gekruisigd wordt, tot op 
vandaag. 
We zingen, het lied dat geboren wordt vanuit de 
diepte, dat steeds weer is opgestaan in mensen, 
zelfs tot in de diepste nacht. Het lied van geloof 
mag ook ons dragen, het zal ons niet over alles 
heen tillen, dat kan niet en zou geen troost zijn, 
maar we zingen het lied mee omdat we ons door 
alles heen gedragen weten. 
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Al onze pijn, moeite, onmacht, schuld, tekort, 
verdriet, en angst mogen we uitzingen. Dan kan 
er al zingend wonderlijke ruimte ontstaan als 
we het geloof al zingend inademen. 
Jezus droeg de woorden van psalm 22 in zijn 
hart en op zijn lippen: Mijn God waarom hebt 
Gij mij verlaten? 
Een wanhoopsschreeuw naar God. Psalm 22 is 
niet voor niets de psalm van goede vrijdag. Het 
biedt troost omdat de psalm alle pijn van dit 
bestaan erkent. Deze psalm wordt opgevolgd 
door ps.23. De psalm over “de Heer is mijn 
herder”. Omdat Gij bij mij zijt , zal het mij aan 
niets ontbreken. 
God heeft ons de aarde gegeven en geroepen 
om haar als een goede tuin te bewerken. Hoe 
kan het dan dat het zo vaak een wildernis is en 
liefde en vrede zo worden overwoekerd, dat 
mensen worden vertrapt, goede krachten 
worden vermorzeld. In het groot en klein, in ons 
eigen leven. 
Op goede vrijdag klinkt ook voor ons de 
indringende roep: waar ben jij? Hoe ga jij  je 
weg in het leven? 
Laten we het lijdensverhaal ondergaan, niet 
passief, maar met open oren, wakend en 
biddend. 
 
Lied 22a wordt nu gezongen door ds Wiebrig. 
Het refrein wordt door het koor en de gemeente 
gezongen. 

“ Mijn God, roep ik overdag, en Gij zwijgt, ik 
roep het ‘s nachts, en Gij laat mij roepen” 
Refrein: God mijn God, waarom hebt Gij mij 
verlaten” 
 
Evangelielezing.   
De eerste lezing is uit Johannes 
18: 1-11 
Jezus gaat met zijn discipelen 
naar een olijfgaard. Judas kent 

deze plek ook en komt daar met soldaten en 
dienaren van de hogepriesters. Jezus wordt hier 
gevangen genomen. 
 
We zingen lied 558: 1,2. “Jezus, om uw lijden 
groot”.   
 
Hierna volgt de tweede lezing 
:Johannes 18:12-27. 
Jezus wordt naar Annas gebracht. 
Petrus zegt hier dat hij Jezus niet 
kent. Dit doet hij tot drie keer toe. Na 
de derde keer hoort hij een haan kraaien en 
herinnert zich wat Jezus tegen hem gezegd 
heeft. Jezus wordt ondervraagd over zijn 
leerlingen en over zijn leer. Hierna wordt hij 
geboeid naar Kajafas gestuurd. 
 
Gedicht. 
Het gedicht “Petrus” wordt voorgedragen 
door Haije de Boer. 
“Hoe vaak heb ik Hem vurig trouw beloofd 
Zonder de diepte van de daad te weten? 
Hoe snel deed ik of ik hem was vergeten 
En heeft de nacht mijn vurigheid gedoofd.” 
  
Hierna volgt klarinetmuziek 
 
Er volgt weer een lezing: Johannes 
18:28-40. Jezus wordt naar Pilatus 
gebracht. Deze vindt geen kwaad in Hem, maar 
daar nemen de joden geen genoegen mee. Ze 
kiezen er voor om Barabbas vrij te laten. 
 
We zingen lied 558:5,6  
“Here, om uw bloedig zweet” 
 
De vierde lezing is uit Johannes 19: 1-16a 
Jezus wordt gegeseld en krijgt een doornenkroon 
op zijn hoofd. De mensen schreeuwen: kruisigt 
Hem, kruisigt Hem. Pilatus wordt bang omdat ze 
tegen hem zeiden dat hij geen vriend van de 
keizer was als hij Jezus vrijliet. Toen droeg hij 
Hem over aan de joden om Hem te kruisigen. 
 
Gedicht.   
Sándor Weerstra leest het gedicht 
“Pilatus” voor. 
“Waar was de koning die men in hem 
zag? 
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Moest Hij als kroon de machteloosheid dragen, 
Stilzwijgend tronen boeven al mijn vragen? 
Heeft hij mijn eer soms afgewacht? 
 
We luisteren weer naar klarinetmuziek. 
 
De vijfde lezing is Johannes 19-16b - 30 
Jezus wordt weggevoerd en moest zelf zijn 
kruis dragen. Na de kruisiging verdeelden de 
soldaten zijn kleren en dobbelden om zijn 
bovenkleed. Tegen Maria zegt Jezus: Dat is uw 
zoon (Johannes) en tegen Johannes: dat is uw 
moeder. Johannes neemt Maria van af die tijd 
bij zich in huis. Nadat Jezus nog gedronken had 
zei Hij:” Het is volbracht” Hij boog het hoofd en 
gaf de geest. 
 
De paaskaars wordt nu gedoofd.   

Wij zijn stil.  
Kort daarna klinkt er weer 
klarinetmuziek. 
 Dan volgt de 
laatste lezing uit 
Johannes 19: 31-42 
Jezus wordt van het 

kruis gehaald en in het graf van 
Josef van Arimatea gelegd. 
 
Stilte…..  
 
Gezongen gebeden door het koor 

Dit is lied 
156 uit 
Tusken-tiden 
“ U komt mij, 
lieve God, zo 
nederig 
nabij, in 
dagen van 
gemis en 

moeite vindt U mij”  
 
Kruishulde. 
 Uit liefde en respect voor Christus kunnen wij 
een kruishulde brengen. We mogen bloemen bij 
het kruis leggen en/of een kaarsje branden. 
Ondertussen luisteren we naar de CD Met hart 
en ziel11. “ 
“O hoofd vol bloed en wonden” 
“O kostbaar kruis, O wonder Gods” 

“Zie de mens die in 
zijn lijden” 
De kruismeditatie 
wordt besloten met 
lied 590: 1,2,5 
“No sinkt it ljocht” 
 

 
 
 
 
 
 We zingen samen met het koor, 
 
“Blijf met uw genade bij ons/ bliuw mei Jo genede 
by ùs” 
 
We verlaten in stilte de kerk 
 
 
 
 
 
Medewerkers. 
Voorganger: ds. Wiebrig de Boer-Romkema 
Organist: Albert Minnema 
Klarinet: Elske Roorda 
Koster: Janny Veenstra 
Ouderling van dienst: Elske Roorda 
Tweede ouderling: Corry Brouwer 
Diakenen: Tjitske Visser, Hinke Meindersma 
Projectkoor o.l.v. Klaske Deinum 


