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Wirdum Fr e.o. 
GOEDE VRIJDAG 02 april 2010 

 
 
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. 

 
We zingen Lied 178 6-10  

Om het zwijgen, het geduld 
Waarmee Gij de wet vervult, 

Als men vrucht’loos zoekt naar schuld 
Kyrie eleison. 

 

 

Inleidende woorden bij Goede Vrijdag. 
Goede vrijdag klinkt alsof 
het lijden goed is. 
Goed is het met Pasen. 
Nu is het nog een 
voorschot op wat komt. 
Nu is er nog geen 
antwoord… dit is een 

sobere dienst.  
 
We zingen Lied 180. 
Gethsémane, die nacht moest eenmaal komen. 

De Heiland heeft bewust die weg genomen. 
Hij laat zijn doel niet los, wijkt niet terzijde, 

Aanvaardt het lijden. 

 
Dienst van de schriften 
De lezing is uit Lucas 22 vers 39- 23,49  
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 
- Jezus aan het kruis genageld 
 

Wie heeft ooit bedacht  
om spijkers door iemands handen te slaan? 

Of door zijn voeten? 
 

Wie heeft ooit bedacht 
iemand naakt te kijk te hangen 

terwijl hij langzaam sterft? 
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Daar hang je dan droeve koning. 

Wie herkent je nog? 
Daar hang je dan  

tegen het licht 
terwijl de nacht valt.  

 
- 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 
Foargonger: Gean hinne yn frede 
Wy antwurdsje: AMEN.  
 
 Wy ferlitte de tsjerke yn stilte.  
 

  
 
 

 
 

 
 
 
 
Medewerkers 
Voorganger:   Ds Hinne Wagenaar 
Organist/Pianist: Klaske Deinum 
Koster:   Jannie Smids 
Ouderling van dienst: Geartsje van der Meer 
In samenwerking met Praethuys en koor.  
 


