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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 

15 april 2022 
Goede Vrijdag 

 
De avondmaalstafel is leeg.  

Ingetogen 
klarinetspel vult de 
stilte met: “O Haupt 
voll blut und 
wunde’.  
Gemeenteleden en 
gasten zoeken 
geruisloos hun plaats in de banken.   
 
Als de ambtsdragers binnengekomen zijn 
luisteren we naar een  
Alt-aria: “Du gibst mir Blut, ich schenk’ dir 
Tränen”  - Anonymus, uit Lukas Passion 
  
Je geeft me bloed, ik geef je tranen, 

alleen mijn uitwisseling is slecht in 
waarde. Jij druipt en ik huil; o, dat 
ik zoiets kostbaars zou hebben, 
wanneer uw bokaal van kracht mij 
hier schenkt!   
 

Wij bidden het gebed van 
toenadering:   
 

V: Eeuwige wees ons genadig 
A: OP U HOPEN WE 
V: Wees onze sterkte, iedere dag,   
A: OOK ONZE HULP IN TIJD VAN NOOD  
 

Hjirnei sjonge wy Liet 547: 4, 5 en 6: `Lit ús 

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

De pelgrimage naar Jeruzalem – uit: `De 

goede week 
vieren`, 
pelgrimage naar 
het land van 
verlangen, een 
liturgie voor vier 
dagen – Jan de Jongh.  
Gelezen door: Frieda Wijbrandi 
 

Het koor zingt een psalmgebed, bij psalm 22  

Uit: `Bij hoog en bij laag, 40dagentijdliederen 
voor kinderen`  

`Door God en door mensen verlaten 
ben ik in het land van de dood.  
Geen vriend is mij overgebleven 
geen mens deelt met mij nog zijn brood`  
 

Na een korte 
toelichting op de 

liturgische 
bloemschikking 
wordt de kaars 
voor Oekraïne 
aangestoken.   
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Wij luisteren 
naar een bewerking 

van Lied 263 uit het 
Liedboek, gezongen 
door Leoni Jansen 
`Wees jij mijn 
toevlucht` | Petrus - 
Protestantse Kerk 
 

 

INLEIDING OP DE PASSIE 
 
De Passie 
Wij horen en zingen nu de Passiewoorden: 

 

Sjonge: liet 587: 1 en 2: `Ljocht foar de wrâld, 

wêrom litt` Jo jo fange  
yn dizze nacht fan tsjustere belangen? 
Ik sykje Jo, Hear, wol myn dôvens keare, hielje 
myn earen`  
 

Lezing uit 

Lucas 23: 26 
– 43  
door Sándor 
Weerstra.  
 

Muziek: koraal "Tausendmal gedenk ich dein, 

mein Erlöser” en  recitatief (evangelist tenor, 
Jezus bas) met kruiswoord “Wahrlich, ich sage 
dir: heute wirst du mit mir im Paradies sein”     
 

 Lezing uit Lucas 23: 43 – 
45 
door da. Wiebrig. 

 

 

Muziek: recitatief (evangelist tenor, Jezus bas) 

met kruiswoord “Vater, ich befehle meinen Geist 
in deine Hände”  

 

Lezing: Lucas 23: 46 (door da. Wiebrig)  

`En Jezus riep met luide stem: ‘Vader, in uw 
handen leg Ik mijn geest.’ Toen Hij dat gezegd 
had, blies Hij de laatste adem uit` 
 

De Paaskaars wordt gedoofd  

 
Stilte  
 

Lezing: Lucas 

23: 47 – 55 
door Alie Bouma. 
 

Muziek: koraal “O wollte Gott, dass ich mein 

End auch also möchte enden; und meinen Geist 
in   Gottes Händ’ und treuen Schoss hinsenden” - 
Georg Philipp Telemann uit Lukas Passion 
 

Tekst voor Goede Vrijdag - Uit ‘Intercity 

bestemming Pasen`, een reisgids voor de goede 
week 
voorgedragen door Alie Bouma 
   

Wij luisteren naar – Hard geslagen, 

vastgenageld – Sela  
  

Kort gesproken gebed, waarna stil 

gebed en Onze Vader uit Oekraïne  

Aan de voet van het Kruis 
 
Uit liefde en respect voor Christus kunnen wij een 
kruishulde brengen. 
Een ieder kan bloemen bij het kruis leggen en/of 
een kaarsje branden.  

https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/wees-jij-mijn-toevlucht/
https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/wees-jij-mijn-toevlucht/
https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/wees-jij-mijn-toevlucht/
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In stilte bidden we voor wie in deze wereld in 
nood zijn, voor deze wereld, voor een ander, 
voor onszelf   

 
Tijdens de 
kruismeditatie 

zingt het koor 
lied 588: `Heilig 
gelaat van Jezus`, 
een bovenstem 
zingt de coupletten: 
`Heilig aanschijn 
van het Lam, hart doorstoken, heilige wonde, 
Gij, mijn levensbron, mijn heil, heilig aanschijn 
van het Lam` 
 

Gebed 
 

Zingen lied 590: 1: `Nu valt de nacht. Het is 

volbracht: de Heer heeft heel zijn leven voor het 
menselijk geslacht in Gods hand gegeven` 
 

Wij verlaten de kerk in stilte 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nu begint 
het wachten. 
We wachten 
af ... tot op 
de derde 
dag. 
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