
Orde van dienst Goede Vrijdag 2021  

 

Welkom 

 

Lied: ‘De optocht’ van Stef Bos  

 

Openingsgebed  

 

Lied:  ‘Hij ging de weg zo eenzaam’  NLB 560   

 

Lezing 1: Johannes 18, vers 1 t/m 11 (Rianne) 

Tekst : Overgave  

 

Muziek: Taizé ‘Blijf bij mij en waak hier met mij’  

 

 Blijf bij mij en waak hier met mij, 

 waak en blijf bidden, waak en blijf bidden. (4x) 

 

Lezing 2: Johannes 18, vers 12 t/m 27 (Rianne)  

Tekst: Verraad  

 

Muziek: ‘Een mens te zijn op aarde’ NLB 538: 1, 3 en 4  

 

 1. Een mens te zijn op aarde  

  in deze wereldtijd,  

  is leven van genade  

  buiten de eeuwigheid,  

  is leven van de woorden 

  die opgeschreven staan  

  en net als Jezus worden  

  die ’t ons heeft voorgedaan.  

 

 3. Een mens te zijn op aarde  

  in deze wereldtijd,  

  dat is de dood aanvaarden,  

  de vrede en de strijd,  

  de dagen en de nachten,  

  de honger en de dorst,  

  de vragen en de angsten,  

  de kommer en de koorts.  

 

 4. Een mens te zijn op aarde  

  in deze wereldtijd,  

  dat is de Geest aanvaarden  

  die naar het leven leidt:  

  de mensen niet verlaten,  

  Gods woord zijn toegedaan,  

  dat is op deze aarde  

  de duivel wederstaan.  



Lezing 3 : Johannes 18, vers 28 t/m 38a   

Tekst: Waarheid   

 

Muziek: Taizé ‘Ubi caritas’ NLB 568a  

 

 Ubi caritas et amor 

 Ubi caritas, deus ibi est    

 

Lezing 4: Johannes 18, vers 38b t/m 19, vers 3  

 

Muziek: ‘O hoofd vol bloed en wonden’ NLB 576: 1, 2 en 3  

 

 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?  

 

 3. O Heer uw smaad en wonden, 

  ja alles wat Gij duldt, 

  om mij is het, mijn zonden, 

  mijn schuld, mijn grote schuld.  

  O God ik ga verloren 

  om wat ik heb gedaan,  

  als Gij mij niet wilt horen.  

  Zie mij in liefde aan.  

 

Lezing 5: Johannes 19, vers 4 t/m 16a  

Tekst: Veroordeling  

 

Lied: ‘God mijn God waarom heeft gij mij verlaten?’ (GvL; psalm 22-1)  

 

Lezing 6: Johannes 19, vers 16b t/m 19. Vers 25 t/m 30 

 

Paaskaars uitblazen  

 

…Stilte… 



 

Lezing 7: Johannes 19, vers 38 t/m 42 

Tekst: Nabijheid 

 

Kruishulde in de kerk.  

 

Slotlied:  ‘Jerusalaim, stad van God’   

 


