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PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Goede vrijdag, 18 april 2014 

 
Leeg en donker   
Leeg is de avondmaalstafel. Het is stil in de 

kerk. De voorganger is draagt 
geen stola. De klarinet speelt….   
Carla van der Graaf is ouderling 
van dienst en heet ons welkom. 
Er zijn geen mededelingen en er 
is geen collecte.  

 
Wij zingen lied 558 vers 1, 2 en 4:   

“Jezus, om uw 
lijden groot, om 
uw leven en uw 
dood, die 
volbrengen 't 
recht van God, 
Kyrie eleison.” 
Het 
drempelgebed 

wordt gebeden. Dit sluiten wij samen af met de 
woorden: “In uw handen, Heer, bevelen wij ons 
leven. Amen”.  
 
Lithurgische bloemschikking   

Bij de bloem-
schikking staat 
het kruis 
voorbij de 
poort. De rode 
anemoon staat 
voor het bloed 
van Jezus en 
voor de geest 
van liefde die 
Jezus ons gaf.  
Wij zingen lied 

558 vers 8, 9 en 10:  “Om de doornen in uw 
kroon, om de geesling en de hoon, roepen wij, 
o Mensenzoon, Kyrie eleison”.  
 
Psalm 22 wurdt lezen en songen 
Myn God, myn God, wêrom ha Jo my ferlitten, 
wêrom blieuw Jo sa fier by myn gekryt; 

 
sa fier no’t ik om útkomst rop? 
Myn God, ik rop by dei, mar Jo jouwe gjin 
antwurd, 
en ek nachts doch ik gjin lichten.  
 
Meditatie 
Jezus bad deze Psalm. 
Deze Psalm droeg hem 
toen het er op aan kwam. 
Mijn God, mijn God, 
waarom hebt Gij mij 
verlaten? Een kreet van 
wanhoop die ook nu nog vaak klink bij mensen. 
Toch was Jezus heel vertrouwd met deze Psalm. 
Matteüs haalt beelden uit deze Psalm en gebruikt 
die in zijn boek. Beelden en woorden die snijden 
door de ziel. En toch… Er klinkt een stille 
ondertoon. De stem van God. Een bodem onder 
de voet. Een kracht die omhoog komt. Je van 
intens verlaten voelen en toch dit lied zingen. 
Een lied dat zingt van God die toch vasthoud. De 
stem van het veralngen naar de overgave aan 
Gods vertrouwen. Vertrouwen in God de Vader te 
midden van oorlog en ellende. Dat God er zal zijn 
tot voorbij de dood. Dat niet het laatste woord is 
aan de dood maar aan de God van het leven. 
 
Geartsje van der Meer zingt lied 584: 
Is zijn ure nu gekomen, 
blijven onvoltooide dromen   
dan vervagen tot in de nacht?  
 
Waar wij allen Hem verlaten, 
in onszelf gevangen zeten, 
wordt de weg door Hem volbracht. 
 
Aan de schandpaal hoog geheven 
kroont Hij met zijn dood het leven. 
Is Hij zo gods lieve zoon? 
 
Hij gaat heen, maar Hij blijft bij mij, 
met zijn laatste adem geeft Hij 
stem aan psalmen in de nacht.  
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Lezing 
Uit Matteüs wordt gelezen van de 
aanklachten tegen Jezus, zijn 
veroordeling, de geseling, het 
verdelen van zijn kleding, de 
kruisiging en zijn sterven….  
   

 
Hierna wordt de Paaskaars gedoofd 

 
De stilte valt….  

 
Op klarinet wordt gespeeld: 
Wenn ich einmal soll scheiden… 
Wanneer ik eens moet heengaan… 
 
Dan volgt de lezing over de rijke 
man die zijn rotsgraf ter beschikking 
stelt om Jezus in begraven.  
 

Wij sjonge lied 590 vers 1, 2 en 5. 
“No sinkt ik ljocht, 
no is’t folbrocht 
al wat de Heilân dwaan soe, 
doe’t Hy ús yn leafde socht 
en syn libben jaan woe”  

 
Aan de voet van het kruis 

Uit liefde en 
respect voor 
Christus kunnen 
wij een 
kruishulde 
brengen door 
bloemen bij het 
kruis te leggen 

en er 
kaarsjes bij te 
plaatsen. 
Onderwijl 
speelt de 
klarinet….  

 
Wij sluiten deze kruishulde af met lied 560: 
“Hij ging de weg zo eenzaam 
tot in Jeruzalem…”   
 

Nei it gebed sjonge wy liet 561 fers 1,4 en 5. 
“O Leafde, dy’t ferburgen leit 
yn’t swijen fan in ivichheid, 
kom oer, ferlit ús libben net; 
it wurdt ferkwânsele en ferret.…” 
 

Yn stilte geane wy de tsjerke út…  
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