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Opmaat 
Gisteravond is de avondmaalstafel afgeruimd, 

alleen de paaskaars staat er 
nog, brandend. 
Vanavond komen de bezoekers 
in stilte de kerk binnen en 
zoeken een plaatsje.  

De dienst opent met het beginkoor uit de 
Matthäus Passion van 
Johann Christopp Rothe: 
“Herr Jesu Christ 
wahr’Mensch und Gott”. 
 
 
Nei gebed sjonge we 2 
ferzen fan liet 547:  

Lit ús God ferearje,  
libje fan it ljocht,  
want wêr soen’ wy keare 
Hie Hy ús net socht?   

 
 
Aansluitend 
wordt de psalm 
van Goede 
Vrijdag 
gezongen:  
 

“God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten.”   
 
De Passie 
Volgens de beschrijving van de evangelist 
Johannes wordt het lijdensverhaal van onze 
Heer Jezus Christus gelezen (vertaling ds. 
Sytze de Vries). Het wordt gelezen met 
verschillende stemmen, afgewisseld met een 
lied en een gedicht. 
 

Hierna wordt de 
paaskaars gedoofd. 
Na de stilte spreekt 
de Evangelist de 
laatste woorden van   
de Passie uit: Op de plek, waar 
Jezus gekruisigd was, was een tuin en in die tuin 
een nieuw graf, waarin nog nooit iemand gelegd 
was. Daarin dus, omwille van de 
Voorbereidingsdag van de Joden en omdat het 
graf dichtbij was, legden zij Jezus. Na de stilte 
zingen we lied 561: “O Liefde die verborgen zijt”.  
 
Gebeden 
Na de gebeden zingt het koor lied 588: “Heilig 
aanschijn van het Lam, hart doorstoken, heilige 
wonde, Gij, Mijn levensbron, mijn heil, Heilig 
aanschijn van het Lam.” 
 
Aan de voet van het kruis 
Uit liefde en respect voor Christus wordt een 
kruishulde gebracht. Er worden bloemen bij het 
graf gelegd en kaarsjes 
geplaatst. In stilte 
bidden we voor wie in 
deze wereld in nood 
zijn. Ondertussen is er 
pianomuziek..   
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Na de kruismeditatie 
kunnen we luisteren 
naar een koraal: “O 
Wollte Gott, dass Ich 
mein End auch also 
möchte enden; und 
mich meinen Geist in 

Gottes Hand’ und treuen Schoss hinsenden – uit 
Lukas Passion 1748 G.Ph. Telemann.   
 
Slotgebed 

Samen spreken we het slotgebed” 
Heilige Onsterfelijke, hier staan wij voor U 
met niets in onze handen, 
mensen in een wereld waar haat en 
tweedracht, onrecht en menselijke verdriet is: 
Bevrijd ons ervan 
door de kracht van de liefde, 
die sterker is dan de dood. 
Omwille van Hem die een mens van de liefde 
was en om ons allen een Man van smarten 
werd: Jezus uw Zoon, ons levenslicht, 
dit uur en in eeuwigheid. Amen. 

 
In stilte verlaten we 
de kerk. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorbereiders 
Voorbereiders: gemeenteleden, waaronder de 

Paascommissie voorganger: ds Wiebrig de 
Boer-Romkema 

Projectkoor o.l.v. Klaske Deinum 
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Bloemen: Lies de Jong 
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