
Goede Vrijdag  15 april 2022 

19.30 uur 

 

Protestantse Wijkgemeente Ontmoetingskerk 

te Rhenen 
 

                                                                    
        
 

          In deze viering staat de Kruisweg van Landgraaf centraal.     
          Hij is geschilderd door Aad de Haas ( 1930 -1972) die het  
          bombardement van Rotterdam meemaakte, en daarin de 
          Academie waar hij had gestudeerd en eigen werk in  
          vlammen zag opgaan. Deze kruisweg schilderde hij van  
          1957 tot 1960, en je ziet zijn woede om de oorlog terug:  
          de Romeinse soldaten zijn afgebeeld als Duitse soldaten.  
          Het is helaas opnieuw actueel: de stad lijkt nu op de  
          verwoeste steden in Oekraïne. We lezen, bidden en zingen –  
          moge God zich over ons ontfermen! 
 

************* 

            
           Voorganger: ds. Inge de Jong – Baerends 
           Organist:     Rudolf van Tilborg 
 
           Lectors:      Wilbert Alkemade 
                             Suze Korver 
 
           PPT:            Jan Willem Evers 



Aanvangstekst  
 
Het kwaad heeft niet het laatste woord 

al tiert het welig, oeverloos: 
het is als gras dat even groeit 
maar door de zon al snel verschroeit. 
 
Het kwaad heeft niet de heerschappij 
al toont het zich almachtig, vrij, 
kleineert het mensen mateloos: 
het gaat ten onder vruchteloos. 
 
Wie weerloos voor het goede kiest 
weet dat hij schijnbaar macht verliest: 

maar tedere bewogenheid, 
beschaamt het onrecht, wint de strijd. 
 
Wie kwetsbaar in het leven staan, 
zij zullen niet ten onder gaan: 
in hen ontwaakt de levenskracht 
die slechts uit God wordt voortgebracht.    (Henk Jongerius) 
 
Zingen: Lied 558 vers 1, 6, 9 en 10  Jezus om uw lijden groot…  
 
Drempelgebed 

V   Wees ons genadig God 
     Wees ons nabij 
V   Bij U schuilen wij  
     Bij U zoeken wij ons heil. 
     De schaduwen van het donker 
     doorbreken wij niet 
     en onze onrust keren wij niet.     
A   Wees ons genadig, God 
     Wees ons nabij. 
 
V   Laat niet het donker altijd duren,   

     naar wees in de nacht 
     als een licht om ons heen. 
     Hergeef ons onze adem, 
     en woon in ons gebed. 
 
A   Wees ons genadig, God 
     wees ons nabij. 
 
 



Zingen:  Blijf met uw genade bij ons, Heer onze God 
              ach blijf met uw genade bij ons, licht in het duister.      Lied 256                                              
 

Gebed  
 
Zingen: Psalm 22 vers 1 en 2 Mijn God, mijn God, waarom… 
 
We staan stil bij de verschillende kruisstaties –  
               de kruisweg van Landgraaf 
 
Jezus staat voor Pilatus 
         “Daarop zei Pilatus tegen hem: 
          ‘Hoort u niet wat deze getuigen allemaal tegen u  
          inbrengen?’ Hij gaf op geen enkele beschuldiging enig  

          weerwoord, wat de prefect zeer verwonderde.   Matteüs 21: 10-11 
 
          Overweging                      Gebed 
           
          Zingen:   Doorgrond o God, mijn hart; het ligt 
                        toch open voor uw aangezicht. 
                    
                        Toets mij of niet een weg in mij 
                        mij schaadt en leidt aan U voorbij 
                        o God, houdt mij geheel omgeven 
                        en leid mij op de weg ten leven.           Psalm 139:8 

 
Jezus neemt zijn kruis op  
          Nadat ze hem zo hadden bespot, 
          trokken ze hem de mantel uit, 
          deden hem zijn kleren weer aan 
          en leidden hem weg om hem te kruisigen.               Matteüs 27:31 
 
          Overweging                     Gebed 
 
          Zingen:    O liefde uit de eeuwigheid             
                         die met ons mens geworden zijt 

                         wij bidden, laat ons niet alleen 
                         in al het duister om ons heen.   
                         Opdat o Heer, ook wij u niet 
                         verlaten in uw diep verdriet 
                         maar bij U zijn in alle pijn 
                         waarmee de mensen mensen zijn         Lied 561: 4 en 5 
                             
 
 



Jezus valt voor de eerste keer 
          Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? 
          U blijft ver weg en redt mij niet, ook al schreeuw ik het  

          uit. ‘Mijn God!’ roep ik overdag, maar u antwoordt niet, 
          ‘s nachts, en ik vind geen rust               Psalm 22: 2-3 
 
          Overweging                     Gebed 
 
          Orgelspel 
 
Jezus ontmoet zijn moeder 
          U hebt mij uit de buik van mijn moeder gehaald, 
          mij aan haar borsten toevertrouwd, 
          bij mijn geboorte vingen uw handen mij op 

          van de moederschoot af bent u mijn God. 
          Blijf dan niet ver van mij, want de nood is nabij 
          en er is niemand die helpt.            Psalm 22: 10-12 
 
          Overweging                     Gebed 
              
          Zingen:     Ubi caritas et amor, 
                          ubi caritas, Deus ibi est              Lied 568b 
                         (Daar waar liefde is en vrede, daar is God) 
 
Jezus wordt geholpen 

             Bij het verlaten van het pretorium troffen ze  
             een man uit Cyrene die Simon heette, 
             en hem dwongen ze het kruis te dragen.         Matteüs 27: 32 
 
             Overweging                   Gebed 
 
             Orgelspel 
 
Jezus ontmoet Veronica   
           HEER, houd u niet ver van mij, 
           mijn sterkte, snel mij te hulp            Psalm 22:20 

 
           Overweging                  Gebed 
 
           Zingen:   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.    



Jezus valt voor de tweede keer 
           Als water ben ik uitgegoten, mijn gebeente valt uiteen 
           mijn hart is als was, het smelt in mijn lijf. 

           Mijn kracht is droog als een potscherf, 
           mijn tong kleeft aan mijn verhemelte, 
           u legt mij neer in het stof van de dood.           Psalm 22: 15-16 
 
           Overweging                   Gebed 
 
           Zingen:   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.                                    
 
Jezus ontmoet de huilende vrouwen 
              Een grote volksmenigte volgde Jezus, evenals enkele 
              vrouwen die zich op de borst sloegen en over hem  
              weeklaagden. Jezus keerde zich echter naar hen om en zei: 
              Dochters van Jeruzalem, huil niet om mij. 
              Huil liever om jezelf en je kinderen, 
              want weet, de tijd zal aanbreken dat men zal zeggen: 

              Gelukkig wie onvruchtbaar is 
              gelukkig de moederschoot die niet gebaard heeft 
              en de borst die geen kind heeft gezoogd”.        Lucas 23: 27-29 
 
              Overweging                     Gebed 
 
              Orgelspel 
 
Jezus valt voor de derde keer 
             Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?  Psalm 22: 2 
 

             Overweging                       Gebed 
 
             Stilte 
 
 
 
 
 
 



Jezus wordt van zijn kleren beroofd 
             Ik kan al mijn beenderen tellen. 
             Zij kijken vol leedvermaak toe,  

             verdelen mijn kleren onder elkaar 
             en werpen het lot om mijn mantel         Psalm 22:19 
 
             Overweging                      Gebed 
 
             Stilte 
 
Jezus wordt gekruisigd 
            Nadat ze hem gekruisgd hadden verdeelden ze zijn kleren  
            onder elkaar door erom te dobbelen.                   Matteüs 27: 35 
 

            Overweging                       Gebed 
 
            Stilte 
 
Jezus sterft aan het kruis  
             Rond het middaguur viel er duisternis 
             over het hele land die drie uur aanhield. 
             Aan het einde daarvan, in het negende uur,  
             gaf Jezus een schreeuw.                               Matteüs 27: 45 -46 
 
             Overweging               Gebed 

 
              Zingen: lied 576b vers 5 en 6  
 
              Ik dank U, o mijn vrede 
              mijn God die met mij gaat, 
              voor wat gij hebt geleden 
              aan bitterheid en smaad. 
              Geef dat ik trouw mag wezen 
              want Gij zijt trouw en goed. 
              Ik volg u zonder vrezen 
              wanneer ik sterven moet. 

 
               Wanneer ik eens moet heengaan 
               ga Gij niet van mij heen, 
               laat mij dan niet alleen gaan 
               niet in de dood alleen. 
               Wees in mijn laatste lijden 
               mijn doodsangst, mij nabij. 
               o God, sta mij terzijde 
               die lijdt en sterft met mij.       



De Paaskaars wordt gedoofd 
 
Stilte 

 
Zingen: Lied 574 vers 1 en 3 Glorie zij U, Christus, U leed onze nood… 
 
Glorie zij u Christus, U leed onze nood 
U ging onze kruisweg, U stierf onze dood, 
in de nachten der nachten streed U onze strijd 
U leed onze angsten, onze eenzaamheid. 
Kyrie eleison   Christe eleison     Kyrie eleison 
 
Glorie zij U Christus, licht in onze nacht, 
U verbreekt het donker, alles is volbracht; 

geef dat wij een volk zijn dat U toebehoort, 
één van ziel en levend bij uw heilig Woord. 
Kyrie eleison   Christe eleison   Kyrie eleison 
 
Jezus wordt van het kruis afgenomen 
            Bij mijn geboorte vingen uw handen mij op 
            van de moederschoot af bent u mijn God     Psalm 22:11 
 
            Overweging                    Gebed 
  
            Zingen: Lied 573 vers 1, 5 en 6  

 
            Moeder stond door smart bevangen 
            en met tranen langs haar wangen 
            waar haar zoon gekruisigd hing 
 
            Wie voelt er geen tranen komen 
            die daarheen wordt meegenomen 
            waar hij Christus’ moeder vindt? 
 
            Wie zou tranen binnenhouden 
            als hij dat verdriet aan schouwde 

            van de moeder bij haar kind? 
 

                                                                                                                                         
                                                                     



Jezus wordt in het graf gelegd 
            Jozef nam het lichaam mee, wikkelde het in zuiver linnen  
            en legde het in een nieuw rotsgraf dat hij voor zichzelf  

            had laten uithouwen. Toen rolde hij een grote steen voor de  
            ingang van het graf, en vertrok. 
            Maria uit Magdala en de andere Maria bleven achter 
            ze waren tegenover het graf gaan zitten         Matteüs 27: 59-61 
 
            Overweging                   Gebed 
 
            Stilte    
 
De gedoofde Paaskaars wordt de kerk uitgedragen 
 

Wij bidden samen de woorden van het Onze Vader 
 
Zegenbede 
 
Zingen: Lied 246b vers 7 Laten wij amen zeggen…    
 
We verlaten in stilte de kerk... 
 
Wie wil kan een bloem, een steen, een lichtje plaatsen bij het 
kruis – voor Jezus en/of alle mensen die lijden/gestorven zijn. 
 

************* 
 

Op Stille Zaterdag bent u welkom 
in de Paaswake die om 21.30 uur begint 

 
Op Paasmorgen is er om 9.00 uur een ontbijt! 

(wel even intekenen op de lijst in de hal, 
of vanavond nog even aanmelden 

 tov@pknrhenen.nl) 
 

In de dienst op Paasmorgen om 10.00 uur 

zingen we samen de bekende Paasliederen 
en gaan we op zoek naar de Opgestane. 
Thema:   Geen Pasen zonder zoeken… 
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