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                 PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
GOEDE VRIJDAG 21 maart 2008 

 
Medewerkers 
Voorganger:   Ds. Hinne Wagenaar 
Organist:   Elske Posthuma 
Koster:    Janny Smids 
Ouderling van dienst: Coos van der Werf 
Projectkoor:   o.l.v. Teake Posthuma. 
Praethuys en vele anderen. 
 
De avondsmaalstafel is leeg.. 

 
Openingslied 
Het openingslied is tevens favoriete lied van 
Elske Roorda – Postuma. Regelmatig reist ze 
naar Wommels om te oefenen met Eufonia. Die 
avonden worden altijd begonnen en beëindigd 
met een koraal. Elske word steeds weer 
getroffen door de prachtige eenvoud waarmee 
deze muziek begint met alleen een klarinet en 
het bouwt zich dan uit. Toen ze bij dit koraal de 
tekst erbij las trof haar dat extra. Elske speelt 
zelf op de klarinet. Gezang 178: “Jezus, namme 
ús sa nei, dy’t foar ‘t sûndich minskeskaai ûnder 
‘t ivich oardiel lei, Kyrieeleison”.  
 

Inleidende woorden bij Goede Vrijdag 
In de loop van de traditie van de kerk is deze 
vrijdag genoemd ‘Goede Vrijdag’. Vreemd om 
deze vrijdag een goede vrijdag te noemen. Ook 
al is die benaming een voorschot op wat komt. 
dit is een duistere dag….. 
 

Lezing 
Johannes 18: 1-19 en 30.  
Het lijdensverhaal van Jezus wordt gelezen. 
Aandachtig wordt geluisterd. Na de laatste 
woorden van Jezus: “Het is volbracht” waarna 
hij stierf….  
 
Er valt een diepe stilte.   
 

 
De diaken dooft de 
paaskaars.  
 
 
 
Wy sjonge gesang 195. 
“No sinkt it ljocht, no is 
folbrocht al wat de Heilân 
dwaan soe, doe’t Hy ús yn 

leafde socht en syn libben jaan woe”.  

 
Overdenking 
Afwisselend wordt gelezen: 
I   Jezus ter dood veroordeeld 
II  Jezus valt 

III Jezus troost de vrouwen 
IV Jezus aan het kruis genageld 

V  Jezus sterft 
 

En  
na al het gedonder 
van scheurende aarde 
en schreeuwende mens 
is het stil. 
 
Stil als het graf.  
 

 
 
Aan de voet van het kruis:  
In het koor van de kerk staat een kruis. Loeky 
van Lune heeft er de volgende symboliek bij 
gemaakt:  
De bukses ferwiist nei Palmsnein.  
It hert is de leafde fan de Hear. 
De krystroas ferwiist nei it bloed dat floeit is 
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Achter het kruis is een graf gebouwd. De 
ingang is nog open maar wordt nu gesloten!! 
 
 
Uit liefde en 
respect voor 
Christus kan 
een 
kruishulde 
worden 
gebracht 
door 
bloemen te 
leggen bij het kruis of er een kaarsje te 

branden.  
  
Ondertussen zingt het 
koor: “O Hear, myn 
God, o Hear, myn God, 
Wêrom bliuw Jo fan 
fierren stean,  
O Hear, myn God? 
 
Met elkaar wordt 
gezongen gezang 183. 
“O hoofd vol bloed en 
wonden”.  

 

Zegen 
Voorganger: Ga heen in vrede! 
Gemeente:   Amen.  
 
In stilte verlaten wij de kerk…… 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


