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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
GOEDE VRIJDAG 10 april 2009 

 
 
De avondmaalstafel is leeg.  
 

Openingslied 
Gezang 178: 1-5 

Jezus om uw lijden groot 
om uw leven en uw dood 

die volbrengen ’t recht van God, 
Kyrie eleison. 

 
Openingswoorden:  

Mijn God, mijn God, 
waarom hebt U mij verlaten? 

U blijft ver weg en redt mij niet, 
ook al schreeuw ik het uit. 

‘Mij God’! Roep ik 
overdag, en u antwoordt niet, 
’s nachts, en ik vind geen rust. 

 
 
 

 

Inleidende woorden bij Goede Vrijdag. 
Goede Vrijdag is de inleiding op dat wat komt. 
Nu komt het leed van de wereld en de duistere 
kant van ons eigen bestaan naar voren… 
 
We zingen Lied 180.  
Gethsémane, die nacht moest eenmaal 
komen…  

 

 
Dienst van de schriften 
De lezing is uit Marcus 14,  
Het lijden en sterven van Jezus.  
 
De paaskaars wordt gedoofd…  
We zingen lied 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  
Gedachten bij Jezus kruisweg.  

- Jezus ter dood veroordeeld. 
- Jezus neemt zijn kruis op 
- Simon draagt Jezus’ kruis 
- Jezus troost de vrouwen 

 
Mannen huilen niet 

Kunnen, mogen, willen niet 
huilen niet 

 
Vrouwen huilen niet 

Drommen om Hen heen 
in  laatste troost 

en zucht naar troost 
 

Hij troost ze met een toekomst 
erger dan zijn eigen lot 

huil niet om mij, huil om jezelf! 
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Zie de vrouwen van Jeruzalem 

huilend om hun verloren kinderen 
hun dode kinderen 

hun uit elkaar gerukte kinderen 
 

Zie de vrouwen van de Gaza 
huilend om hun kinderen 

hun doodgeschoten kinderen 
hun doodgebombardeerde kinderen 

 
De vrouwen van Bagdad 
de vrouwen van Kaboel 
de vrouwen van Darfur 

de vrouwen van Sichuan 
de vrouwen van … 

 
Ze huilen allang niet meer om Hem. 

 
- Jezus aan het kruis genageld 
- Jezus sterft 

En 
Na al het gedonder 

Van scheurende aarde 
En schreeuwende mens 

Is het stil 
 

Stil als het graf. 

 
Gezang 176.. ‘O liefde die verborgen zijd. 
 

Aan de voet van het kruis 
Uit liefde en 
respect voor 
Christus wordt er 
een kruishulde 
gebracht. 

Bloemen worden bij het kruis 
gelegd, kaarsjes worden 
aangestoken….  

 
Terwijl er gezonden wordt: 
 

Jezus, ferjit my net 
As Jo komme yn jo keninkryk, 

Jezus, ferjit my net 
As Jo komme yn jo keninkryk. 

 

 
 

Slotlied 
Wijzingen gezang 
184. 
 

Zegen 
Voorganger: Ga heen 
in vrede 
Wij antwoorden: 
AMEN.  
 
In stilte verlaten wij de 
kerk….  
 

  
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Medewerkers 
Voorganger:   Ds Hinne Wagenaar 
Organist/Pianist: Klaske Deinum 
Koster:   Jannie Smids 
Ouderling van dienst: Janny Veenstra 
In samenwerking met Praethuys en koor.  
Blokfluit: Anne Brouwer 
Gitaar:  Annerieke Brouwer 
 


