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Orde voor de viering  
 
 

Goede Vrijdag   -  2 april  - 19:30 
Goede Herderkerk 

 
Voorganger: ds. M. van ‘t Hof 

Organist: Geert Meendering 
Medewerking: Prot. Kerkkoor o.l.v. Halbe de Jong 

 
 

Met de kerk van alle eeuwen lezen wij vanavond het lijdens-
evangelie. Volgens het Bijbelboek Matteüs. 
 
Wij spreken gebeden uit en verstillen onder vragen die ons 
worden gesteld. 
 
De paaskaars wordt gedoofd. 
           

 
DE VOORBEREIDING 
 
STILTE 
 
Vg  Eeuwige God, wees ons genadig. 
       OP U HOPEN WE. 
       Wees ons tot een kracht voor iedere dag. 
       EN ONZE HULP IN TIJDEN VAN NOOD 
 
Kerkkoor zingt twee keer: (mel =Evan Lb, nr 296) 

Blijf bij mij en waak hier met mij 
wakend en biddend, wakend en biddend 

 
Vg  Heer, help ons U te volgen, 
       ook in uw lijden en sterven. 
       Maak ons één met U. 
       Leer ons zwijgen onder het kruis. 
       En U te blijven: tot het laatst toe.  Amen 
 
Zingen: Lied 556: 1 (koor), 2 & 3 (lezen) 4 (koor) 

1 Alles wat over ons geschreven is 
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen, 
alle geboden worden thans voldragen, 
alle beproeving van de wildernis. 
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2 Gods schepping die voor ons gesloten was 
ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten, 
Die zoon van David zijt en man van smarte, 
Koning der Joden die de dood verdreef. 

 
3 Jezus, de haard van uw aanwezigheid 

zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken; 
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken, 
Gij Hogepriester in der eeuwigheid. 

 
4 Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan, 

aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven. 
Ons is een loflied in de mond gegeven, 
sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan. 

 
HET LIJDEN VAN DE HEER 
 
Vg  Laten we luisteren hoe Jezus Christus heeft geleden, 
      zoals het is te lezen in het Bijbelboek Matteüs. 
 
Lezing: Matteüs 26: 30 – 38 
 
Zingen: Lied 909 (‘Wat God doet’): 1 & 2 (lezen) en 3 (koor) 

1 Wat God doet, dat is welgedaan, 
zijn wil is wijs en heilig. 
’k Zal aan zijn hand vertrouwend gaan, 
die hand geleidt mij veilig. 
In nood is mij 
zijn trouw nabij. 
Ja Hij, de Heer der Heren, 
blijft eeuwig wijs regeren. 

 
2 Wat God doet, dat is welgedaan. 

Hij is mijn licht en leven. 
Ik wil mijzelf van nu voortaan 
blijmoedig aan Hem geven, 
omdat ik weet 
in vreugd en leed: 
zijn vaderlijke ontferming 
blijft eeuwig mijn bescherming. 

 
3 Wat God doet, dat is welgedaan, 

daar laat ik het bij blijven. 
Al moet ik door de engten gaan 
waar mij de dood zal drijven – 
als God mij leidt 
kan ik de tijd 
van duisternis verdragen: 
ik zal zijn licht zien dagen. 
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Lezing: Matteüs 26: 39 – 42 
 
Koor zingt: Lied 899: 1 (‘Wat mijn God wil,  ) 

 1 Wat mijn God wil, geschiede altijd 
Zijn wil, is steeds de beste, 
Hij is altijd tot hulp bereid, 
Hij blijft mijn sterke veste. 
Hij helpt uit nood,  
De trouwe God, 
En troost mij bovenmate. 
Wie God vertrouwt, 
vast op Hem bouwt, 
Die zal Hij nooit verlaten. 

 
Lezing: Matteüs 26: 43 – 46 
 
Koor zingt: gezang 180: 1 en 5 (koor) 

1. 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. 

 
5. Altijd zal Jezus weer in doodsstrijd wezen, 

tot aan het eind der wereld moet Hij vrezen, 
zijn eigen jongeren in slaap te ontdekken. 
Wat zou hen wekken? 

 
Lezing: Matteüs 26: 47 – 68 
 
Koor zingt: Lied 562: 2 (‘Hoe sloeg ik ooit uw..’)  

2 Hoe sloeg ik ooit uw woorden 
weerspannig in de wind, 
wilde niet zien of horen 
hoezeer ik werd bemind, 
mijn leven liep verloren, 
uw stem bracht mij tot staan, 
U bidt voor wie U hoonden – 
o Jesu, zie mij aan. 

 
Lezing: Matteüs 26: 69 – 75.  
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Zingen: Gz 371: 1,2 & 3 (koor)  
1. De haan kraait dat de dag begint, 

het licht het duister overwint. 
Christus spreekt in het hart ons aan 
om tot het leven op te staan.  

 
2.  Sta op uit slaap en nacht, roept Hij, 

Bedwelmend is hun heerschappij. 
Treed kuis en zuiver aan het licht, 
En waak: Ik nader ten gericht. 

 
3.  De haan kraait en het vogelheer 

Onder het dak gaat luid te keer 
Vlak voor de dageraad aanbreekt; 
Zo komt de stem die oordeel spreekt. 

 
Lezing: Matteüs 27: 1 – 14 
 
Koor zingt Lied 558: 6 en 7 (Om het zwijgen’)- 

6 Om het zwijgen, het geduld, 
waarmee Gij de wet vervult, 
als men vruchtloos zoekt naar schuld, 
Kyrie eleison. 

 
7 Om het woord van goddelijk recht 

dat Gij tot uw rechters zegt, 
– zelf hebt Ge uw geding beslecht, – 
Kyrie eleison. 

 
Lezing: Matteüs 27: 15 – 30 
 
Koor zingen: Lied 576: (‘O hoofd vol’): 1 en 2  

1. O hoofd vol bloed en wonden, 
bedekt met smaad en hoon, 
o hoofd zo wreed geschonden, 
uw kroon een doornenkroon, 
o hoofd eens schoon en heerlijk 
en stralend als de dag, 
hoe lijdt Gij nu zo deerlijk! 
Ik groet U vol ontzag. 

 
2. O hoofd zo hoog verheven, 

o goddelijk gelaat, 
waar werelden voor beven, 
hoe bitter is uw smaad! 
Gij, eens in 't licht gedragen, 
door engelen omstuwd, 
wie heeft U zo geslagen, 
gelasterd en gespuwd?- 
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Lezing: Matteüs 27: 31 – 44  
 
Zingen: lied 561: 3 (koor), 4 (lezen), 5  (koor) (‘O liefde die..’ ) 

3 De minsten van de mensen zijn 
daar uitgestrekt in angst en pijn. 
Tot aan het eind der wereld lijdt 
Christus in hun verlatenheid. 

 
4 O liefde uit de eeuwigheid 

die met ons mens geworden zijt, 
wij bidden, laat ons niet alleen 
in al het duister om ons heen, 

 
5 opdat ook wij o Heer U niet 

verlaten in uw diep verdriet 
maar bij U zijn in al de pijn 
waarmee de mensen mensen zijn. 

 
-we gaan staan- 
 
Lezing: Matteüs 27: 45 - 50 
 
STILTE 
 
Paaskaars worden gedoofd 
 
Koor zingt: psalm 31: 4  

4  In uwe handen, God almachtig, 
beveel ik nu mijn geest. 
Mijn hart is onbevreesd. 
Ik ben altijd uw trouw indachtig, 
mijn God, die als ik schreide 
mij troostte en bevrijdde. 

 
we gaan zitten 
 
Lezing: Matteüs 27: 51 - 66 
 
Lied 590: 1 (koor), 2 (lezen), 3 (koor), 4 (lezen) Nu valt de nacht.  

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

 
2 De wereld gaf 

Hem slechts een graf, 
zijn wonen was Hem zwerven; 
al zijn onschuld werd Hem straf 
en zijn leven sterven. 
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3 Hoe slaapt Gij nu, 
die men zo ruw 
aan ’t kruishout heeft gehangen. 
Starre rotsen houden U, 
rots des heils, gevangen. 

 
4 ’t Is goed, o Heer, 

Gij hoeft de eer 
van God niet meer te staven. 
Leggen wij ons bij U neer, 
in uw dood begraven. 

 
Bidden van het Onze Vader . . . 
 
Kerkkoor zingt tweemaal  

‘Blijf bij mij en waak hier met mij,  
wakend en biddend, wakend en biddend’ 

 
in STILTE verlaten wij de kerk-  


