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Goede Vrijdag 

Vrijdag 10 april 2020 

Voorgangster: ds. Anki Peper 

organist: Frank den Herder 

mmv enkele Cantorijleden olv Maria Rosenmöller 

 
 
 
 
 
 
 
Welkom 
 
Cantorij ’Herzliebster Jesu’     J.S. Bach 

    Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen, 
    Dass man ein solch scharf Urteil hat gesprochen ? 
    Was ist die Schuld, in was für Missetaten 
    Bist du geraten ? 

 
Stilte 
 
v: Eeuwige wees ons genadig 
a: Op U hopen wij 
v: Wees onze sterkte, iedere dag, 
a: ook onze hulp in tijden van nood 

 
Schriftlezing uit Jesaja 53 
 
Cantorij ‘Wer hat dich so geschlagen?’ J.S. Bach 

    Wer hat dich so geschlagen,  
    Mein Heil, und dich mit Plagen  
    So übel zugericht' ?  
    Du bist ja nicht ein Sünder  
    Wie wir und unsre Kinder;  

    Von Missetaten weisst du nicht.  
 
Schriftlezing Filippenzen 2:6,7,8 

 
Lied 586 

 
 
         2 Weerloos heeft Hij heel zijn leven 
 zich aan anderen gegeven – 
 weergaloos is Hij alleen. 
 
        3 Die hem ooit op handen droegen 
 zijn dezelfden die hem sloegen 
 en die vroegen om zijn dood. 
 
        4 Maar nog is zijn hart bewogen 
 om hun blinde onvermogen – 
 stervende pleit hij hen vrij. 
 

Schriftlezing: Mattheus 26:30 -56  de aanloop 
 

Lied 571: 1 cantorij; 2,3,4 allen               t. S. de Vries  

 

         2 Waarom blijft niet het laatste lied 
in onze harten hangen? 
De lofzang klonk, maar is verstomd. 
De dood houdt ons omvangen. 
 

         3 Een beker vol van vreugdewijn 
heeft Hij met ons gedronken. 
Een bittere kelk vol eenzaamheid 
hebben wij Hem geschonken. 
 

         4 In stille nacht heeft Hij volbracht 
de doortocht voor ons leven. 
De nieuwe morgen van Gods trouw 
heeft Hij aan ons gegeven. 

 
Schriftlezing: Mattheus 26:57- 27:26 het proces  
 
Cantorij ‘O Haupt voll Blut und Wunden’ J.S. Bach 
O Haupt voll Blut und Wunden, voll Schmerz und voller Hohn! 
O Haupt, zu Spott gebunden mit einer Dornenkron!  
O Haupt, sonst schön gezieret mit höchster Ehr’ und Zier,  
Jetzt aber hoch schimpfieret, gegrüßet seist Du mir!  
Du edles Angesichte, dafür sonst schrickt und scheut,  
das große Weltgewichte, wie bist du so bespeit!  
Wie bist Du so erbleichet, Wer hat dein Augenlicht,  
dem sonst kein Licht nicht gleichet, so schändlich zugericht’t? 

 
Schriftlezing: Mattheus 27: 27-65 de climax 

 

Lied gezang 590 : 1 en 3 cantorij -   2,4,5: allen

 
 

        2   De wereld gaf /  Hem slechts een graf, 
    zijn wonen was Hem zwerven; 
     al zijn onschuld werd Hem straf 
     en zijn leven sterven. 

cantorij: 
3  Hoe slaapt Gij nu, /  die men zo ruw 
    aan 't kruishout heeft gehangen. 
    Starre rotsen houden U, 
    rots des heils, gevangen. 
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        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. 
 
        5  Hoe wonderlijk, 
    uitzonderlijk 
    een sabbat is gekomen: 
     eens voor al heeft Hij het juk 
     van ons afgenomen. 
 
Verbeelding 
 

Lied ‘Nobody knows’ 1,2 cantorij ;refrein:  allen 

 

 
 

            refrein 
          
        2 Although you see me going ’long so, 
 oh, yes, Lord, 
 I have my troubles here below, 
 oh, yes, Lord. 
            refrein 
 

Groenen van het Kruis  

                cantorij: ‘The tree of life’ John Rutten 

The tree of life my soul hath seen 
Laden with fruit, and always green: 
The trees of nature fruitless be 
Compared with Christ the apple tree 
 
His beauty doth all things excel: 
By faith I know, but ne'er can tell 
The glory which I now can see 
In Jesus Christ the apple tree 
 
For happiness I long have sought 
And pleasure dearly I have bought: 
I missed of all; but now I see 
'Tis found in Christ the apple tree 

 
I'm weary with my former toil 
Here I will sit and rest awhile: 
Under the shadow I will be 
Of Jesus Christ the apple tree 
 
This fruit doth make my soul to thrive 
It keeps my dying faith alive; 
Which makes my soul in haste to be 
With Jesus Christ the apple tree 
 
Voorbede met acclamatie 367d 

 

     
  
Avondgebed 

v: Levende God 

a: Troost van bedroefde mensen 

v: Kracht van geslagenen 

a: Licht voor wie in donker tast 

v: Toevlucht voor eenzamen 

a: Hoop voor hongerigen 

v: In uw handen, Levende God, beveel ik mijn geest 

a: In uw handen, Levende God,  

    beveel ik mijn geest 

v: U die ons verlost hebt, God in waarheid 

a: beveel ik mijn geest 

v: Bewaar ons als uw oogappel Levende 

a: In de schaduw van uw vleugels verberg ons 

 
 
Wij verlaten in stilte de kerk 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


