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ORDE VAN DIENST VOOR GOEDE VRIJDAG   
 

15 april 2022 om 19.30 uur  
St Martinuskerk Wirdum  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

   
 

voorbereid door de Paascommissie: Jannie Lindeman, Elske Roorda-Posthuma, Frieda 
Wijbrandi, Sándor Weerstra, Hannah Reitsma, Alie Bouma, Tjitske Visser 

 
Voorganger: ds Wiebrig de Boer-Romkema 

Muzikale begeleiding: Klaske Deinum 
Koor van gemeenteleden o.l.v. Klaske Deinum 

Klarinet: Elske Roorda-Posthuma 
Ouderling: Linda Jongbloed 

Diaken: Jannie Lindeman 
 

Koster: Drees Visser 
Beamer: Gerrit de Vries 

   Liturgisch bloemschikken: Gina Turkstra  
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De avondmaalstafel is leeg 
  
Voor de dienst klinkt klarinetspel  
  
Luisterlied: alt-aria “Du gibst mir Blut, ich schenk’ dir Tränen”  - Anonymus, uit Lukas Passion 
BWV 246 (-  cd 1 track 15 ) 
 
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! 
 
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  
 
Sjonge: liet 547: 4,5,6 
 
4. Lit ús God ferearje, libje fan it ljocht, 
 want wêr soen’ wy keare hie Hy ús net socht?  
 Kyrie eleison, wês mei ús begien, 
 dat wy ’t libben krije, ús ‘e dea opstien. 
 
5. Want de ierde jaget ús de djipte yn, 
 mar de himel draacht ús, leafde dy’t ús fynt.  
 Kyrie eleison, wês mei ús begien, 
 dat wy ’t libben krije, ús ‘e dea opstien. 
 
6. Dy’t de swiere wei gie mei de libbensbeam 
 hat oan God de Heit de goede fruchten bean.   
 Kyrie eleison, wês mei ús begien, 
 dat wy ’t libben krije, ús ‘e dea opstien. 
 
De pelgrimage naar Jeruzalem – uit: de goede week vieren, pelgrimage naar het land van 
verlangen, een liturgie voor vier dagen – Jan de Jongh 
 
Koor: gezongen 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 
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geen mens deelt met mij nog zijn brood.  
 
Zoals wat er kruipt door de aarde 
ben ik, door de mensen vertrapt: 
een nietige worm, aan de aandacht  
van God, de bewaarder ontsnapt. 
 
Gij zijt toch de God die bevrijdde 
het volk uit zijn slavenbestaan? 
Gij zijt toch een hoeder, een herder 
die mensen in vrede laat gaan.  
 
Waarom hebt Gij mij dan verlaten?  
Waarom zijt Gij mij niet nabij, 
als beesten mij dreigend belagen?  
Waarom staat Gij niet aan mijn zij?  
 
Gij antwoordt, o God, door uw daden, 
Uw koninkrijk zal eenmaal zijn 
Een feestmaal voor alle verdrukten 
Als kinderen nietig en klein.  

 
Bij de liturgische bloemschikking  

Lied: Wees jij mijn toevlucht | Petrus - Protestantse Kerk 

Een bewerking van Lied 263 uit het Liedboek, gezongen door Leoni Jansen  

  

DE PASSIE  - Lucas 23:26-56 – NBV21, afgewisseld met zang en muziek  
 
Sjonge: liet 587: 1,2 
  

1. 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.  

 
2. Ien man moat stjerre om in folk te rêden. 

Ik fyn it libben troch jo willich stjerren. 
‘k Waarmje my oan jo leafde dy’t net leagenet. 
ûntslút myn eagen.  

 
Lezing: Lucas 23 : 26 t.m. 43  
 
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”     
(cd 2 track 43+44)   
 

https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/wees-jij-mijn-toevlucht/
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Duizend keer denk ik aan uw mijn verlosser,  
en verlang alleen naar U, mijn verlosser, 
verlang ernaar om bij U te zijn, Jezus mijn Heiland.   

 

Ik verzeker je: nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn 
  
Lezing: Lucas 23 : 43 t.m. 45  
 
Muziek: recitatief (evangelist tenor, Jezus bas) met kruiswoord “Vater, ich befehle meinen 
Geist in deine Hände” (Psalm 31:6)  (cd 2 track 48) 
 
Lezing: Lucas 23: 46  
 
De Paaskaars wordt gedoofd – diaken  
 
Stilte  
 
Lezing: Lucas 23: 47 t.m. 55 
 
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 
TWV 5:33  (cd 2 track 15)   
 
O wollte Gott, daß ich mein End auch also möchte enden, 
Und meinen Geist in Gottes Händ und treuen Schoß hinsenden! 
Ach! laß mein Hort, Dein letztes Wort mein letztes Wort auch werden, 
So werd ich schön und selig gehn zum Vater von der Erden. 
  
Tekst voor Goede Vrijdag - Uit: Intercity bestemming Pasen, een reisgids voor de goede 
week 
 
Luisterlied – Hard geslagen, vastgenageld – Sela   
 
https://www.youtube.com/watch?v=Ft6AwO_pi0I 
 

Gebeden, afgerond met een Onze Vader uit Oekraïne  

Zandtovenaar: Onze Vader voor Oekraïne on Vimeo 

Aan de voet van het Kruis 
 
Tijdens de kruismeditatie klinkt: lied 588  
 
Koor: Heilig gelaat van Jezus. 
Bovenstem: couplet 1 en 2  
 
Daarna herhalen we dit lied zingend of meeneuriend   

https://www.youtube.com/watch?v=Ft6AwO_pi0I
https://vimeo.com/684179734?utm_source=mail_kia_werving_okraine&utm_medium=email&utm_campaign=werving_predikanten&utm_source=Eenmalige+mail+Oekra%C3%AFne+-+predikanten&utm_campaign=e839dfae63-EMAIL_CAMPAIGN_2018_09_29_03_23_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_3aceb716c1-e839dfae63-306869924
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Gebed 
 
Zingen: lied 590: 1  
   

 
 
 
We ferlitte de tsjerke yn stilte 
 
Nu begint het wachten. We wachten af ... tot op de derde dag.  
Morgen is een stille dag, een stille zaterdag.  
 
In de kerk klinkt morgenavond passiemuziek van 19.30 en 20.00.  
Van harte welkom. 
Ook dan kun je een kaarsje aansteken bij het kruis.  
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