
 
Bijgevoegde liturgie bij de viering van 10 april 2020 
Goede Vrijdag 
 
Aan deze dienst werkten mee: 
 
Lianne van der Wel  -  zang 
Helga Janssens-Baan - piano 
ds. Winanda de Vroe  - voorganger 
Jan Marcelis   - beeld en geluid 
Gerby Oostra   - liturgisch bloemstuk 
 

 
Welkom 
 
Gebed 
 
We lezen het passie evangelie volgens Matteüs,  
met tussendoor zang. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Lied: 577, O wereld, zie uw leven 
 
O wereld, zie uw leven 
hoog aan het kruis geheven, 
uw heil zinkt in de dood. 
De eersteling van allen 
laat zich stil welgevallen 
verdrukking, hoon en spot. 
 
Wie heeft u zo geslagen, 
waarom moet Gij verdragen 



die bitterheid en pijn? 
 
Gij zijt toch zonder zonde, 
toch niet in ’t kwaad geboden 
als wij en onze kinderen zijn. 
 
Ik ben het, ik moest boeten, 
met handen en met voeten 
genageld aan uw kruis. 
 
O Here, die uw leven 
voor mij hebt prijsgegeven, 
gedenk mij in het paradijs. 
 
Psalm 22a 
 
Refrein: 
God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten 
 
Lied: 583, Maria keek toe, meng hing Jezus hoog 
 
Maria keek toe, men hing Jezus zo hoog, 
ten hemel zijn armen, ver boven zijn hoofd. 
Zijn bloed met zijn zweet had zijn haren doordrenkt, 
zij wilde hem aanraken, zorgen voor hem. 
 
Zij wilde dat hij haar kon horen, haar kreet 
vervloog in de herrie en hoon rond zijn leed. 
Zijn vrienden op afstand – zij pijnigt zich af: 
mijn kind, was je hiervoor geboren, die dag? 
 



Zij dacht aan de engel, aan zijn profetie. 
Zij dacht aan de woorden van Simeons lied. 
Zij dacht aan haar zoektocht, het wonder tot slot: 
haar kind in de tempel, zijn hoofd vol van God. 
 
Zij keek naar de zoon die de Vader ons gaf 
en kijkend doorzag zij zijn weg naar het graf. 
Heer Jezus, ik buig met Maria mij neer, 
uw reddende dood geeft het leven ons weer. 
 
Lied: 586, Zie de mens die in zijn lijden 
 
Zie de mens die in zijn lijden 
teken werd voor alle tijden 
van wat liefde dragen kan. 
 
Weerloos heeft hij heel zijn leven 
zich aan anderen gegeven – 
weergaloos is hij alleen. 
 
Die hem ooit op handen droegen 
zijn dezelfden die hem sloegen 
en die vroegen om zijn dood. 
 
Maar nog is zijn hart bewogen 
om hun blinde onvermogen – 
stervende pleit hij hen vrij.  
 
Avondgebed  
 
Blijf bij ons Heer, 



want het is avond en de nacht gaat komen. 
Blijf bij ons  
aan de avond van de dag, 
aan de avond van het leven 
aan de avond van de wereld. 
 
Blijf bij ons met uw genade en goedheid, 
uw troost en zegen 
Blijf bij ons wanneer over ons komt 
de nacht van beproeving 
en verdrukking. 
De nacht van angst 
en twijfel. 
De nacht van de harde dood. 
Blijf bij ons in leven en sterven, 
in tijd en eeuwigheid.  
Amen 
 
 

 
 


