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Wirdum Fr e.o. 
Goede Vrijdag 

6 april 2012 
 

Het begin 
De avondmaalstafel is leeg. De dienst begint in 
stilte met ingetogen muziek. De leden van de 
kerkenraad en de dominee komen binnen. Er 
wordt niets gezegd. Het koor begint met het 

zingen van het openingslied 
gezang 178, ‘Jezus om Uw 
lijden groot, om Uw leven en 
uw dood…’ 
Daarna leest onze dominee 
psalm 22 voor: ‘Mijn God, 
mijn God waarom hebt u mij 
verlaten?’ 
Waarna we zingen gezang 
178: 8-10. ‘Om de doornen 
van uw kroon’. 
 

Inleidende woorden bij Goede Vrijdag 
Ds. Wagenaar: Waarom noemt men deze dag 
waarop wij de kruisiging van Jezus gedenken, 
goed? Dat kan alleen als je het ziet in het licht 
van de opstanding. Maar vanavond staan wij 
stil bij die duistere dag dat Jezus werd 
opgepakt en berecht en staan we ook stil bij 
onze eigen duisternis. 
We zingen daarna een Latijns / Fries lied: 
Confetemini Domini / Lit us sjonge foar God de 
Hear. 

Lezing en vervolg dienst 
We lezen dit jaar het lijdensverhaal 
naar Marcus. Elizabeth Vogelzang 
en Sàndor Weerstra lezen aan ons 
voor.  

Klaske Deinum 
speelt tussendoor 
toepasselijke 
pianomuziek van 
Chopin, Chapius 
en Kononov. 

 
Daarna dooft 
Wybren 
Jongbloed de 
Paaskaars 
waarna een 
stilte volgt.  
 
We zingen 
gezang 195 in 

het Fries: ‘No sinkt it ljocht, no is folbrocht…’ 
 
Een kruiswegverhaal in beeld en poëzie 
Ds. Wagenaar en Tineke Wassenaar 
nemen ons, met gebruikmaking van de 
beamer, mee een bijzondere kruisweg 
op. De beelden van deze kruisweg zijn 
van Gerard van Ursum en de tekst is 
van Margreet Spoelstra. 
Dit was het eerste gedicht: 
 
Blijf bij me want de dag versmalt 
Nog even en de nacht 
Zal het licht verjagen 
Blijf bij me als je kunt 
Help me 
Het zwart te verdragen 
Hou de nacht met me uit 
Zing me 
Liedjes van liefde 
Vertel me 
Verhalen van licht  
En als je kunt 
Dat na de nacht de morgen komt 
 

We vervolgen deze dienst met het zingen van 
gezang 184: ‘Met de boom des levens wegend 
op zijn rug’. 
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Bloemenhulde 
Zoals vorige 
jaren kunnen we 
ook nu bloemen 
en licht 
neerleggen bij 
het houten kruis 
dat in de kerk op 
de grond ligt. Bijna 
alle aanwezigen 
komen naar voren en 
in een lange rijen 
lopen we naar het 
kruis. Ondertussen 
wordt er gezongen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afsluiting 
Na een paar afsluitende woorden van ds. 
Wagenaar zingen we nog gezang 176:  
‘O Leafde, dy’t ferburgen leit. 
 
We verlaten de kerk in alle stilte…. 
 
Medewerkers 
Voorganger:  Ds. Wagenaar 
Piano:   Klaske Deinum 
Kosters:   Johannes Koornstra  
Ouderling van dienst: Corry Brouwer 
2e ouderling:  Geartsje van der Meer 
Diakenen:  Jannie Lindeman, Wybren Jongbloed 
Met medewerking van Het Praethuis. 
 


