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ORDE VAN DIENST 
 
IN STILTE KOMEN 
 
De dienst gaat verder in de stilte waar Witte Donderdag op uitliep. 
 
(We gaan staan) Drempelgebed 
 v:  Bij U, Heer, schuilen wij  
  in het onbarmhartig licht  
  van deze dag. 
  Hoor ons, God,  
  en blijf ons niet ver. 
 a:  Hoor ons, en kom ons te hulp! 
 
 o:  Hier gedenken wij  
  Jezus Messias, in zijn lijden, zijn dood. 
  In de dagen van zijn leven  
  heeft Hij onze zwakheid gedragen,  
  onze leegte onder ogen gezien. 
  Hier zien wij op  
  naar het kruis. 
  Laat dit uur voor ons zijn  
  als een waken en bidden  
  met Hem. 
 a:  In uw handen, heer, bevelen wij ons leven. 
  Amen 
 
Zingen Psalm 31; 1, 3 en 4 ‘Op U vertrouw ik, Heer der heren’ 
(We gaan zitten) 
 
RONDOM HET KRUISEVANGELIE 
 
Lezen Lucas 22: 47-53  
Zingen LB 587; 1 ‘Licht voor de wereld’ 
 
Lezen Lucas 22: 54-62, 63-71 



  

Zingen ‘Jezus, die niets dan recht en liefde doet’ (t Hans Bouma, m 
LB 556) 
  Jezus, die niets dan recht en liefde doet,  
  geboeid, verhoord, wat heeft hij toch misdreven,  
  Jezus, een mens zijn roeping trouw gebleven,  
  zelfs Simon Petrus die hem niet meer moet. 
 
Lezen Lucas 23: 1-7, 8-12, 13-25 
Zingen LB 587; 3 ‘Hemelse koning, door God uitgekozen’ 
 
Lezen Lucas 22: 26 
Kijken naar Kruiswegstatie 5 (Leo Dortants, Kruisweg van lijden en 
leven) 
Zingen: ‘Wie nooit zijn eigen weg wil buigen’ (t Hans Bouma, m 
Psalm 101): 
 

Wie nooit zijn eigen weg wil buigen naar de ander,  
eenzelvig opgaat in zijn eigen wandel,  
hij sterft van kou, zijn wegen lopen dood,  
hij is in nood. 
 
Waar mensen offervaardig willen leven,  
afgaan op leed, hun eigen weg vergetend,  
daar kondigt zich de nieuwe schepping aan,  
geluk breekt baan. 

 
Lezen Lucas 23: 27-31, 32-38 
Zingen: ‘Mens van zijn God, in liefde ligt zijn kracht’ (t Hans 
Bouma, m LB 556): 
 
  Mens van zijn God, in liefde ligt zijn kracht,  
  mens onder mensen, iedereen tot zegen,  
  koning der joden, koning van Godswege,  
  koning zo prachtig, koning zonder pracht.  
 
Lezen Lucas 23: 39-43 



  

Kijken naar Kruiswegstatie 4 en 8 (Leo Dortants, Kruisweg van 
lijden en leven) 
Zingen LB 587; 7 ‘Rijke geschenken zou ik willen geven’ 
 
Lezen Lucas 23: 44-46 
Doven van de Paaskaars 
Orgelspel 
 
Lezen Lucas 23: 47-53 
Kijken naar Kruiswegstatie 14 (Leo Dortants, Kruisweg van lijden 
en leven) 
Zingen LB 578 ‘O kostbaar kruis, o wonder Gods’  
 
VOORBEDEN GOEDE VRIJDAG 
 
Voorbeden 
Na elke intentie zingen LB 547 – refrein ‘Kyrie eleison, wees met ons 
begaan’  
Stil gebed 
 
DE NACHT IN  
 
Schriftlezing Lucas 23: 53-56a 
(We gaan staan) Zingen LB 590; 1, 2 en 3 ‘Nu valt de nacht’ 
Onze Vader 
 
In stilte verlaten we de kerk 
 


