
 
           

                                                                             
Goede Vrijdag  2 april 2021 

 19.30 uur 
 

Protestantse wijkgemeente 
Ontmoetingskerk te Rhenen 

 

 
 
Voorganger: ds Inge de Jong – Baerends 
Pianiste: Lisette van de Loo 

Ouderling: Dick Hogenkamp    diaken: Janny Kloosterziel 
Zang: Freek Bouwman en Liesbeth van de Berg 

Beeld en geluid: Cor Kooij, David Bosman, Jan Roos 
Koster: Marianne Holwerda 

 
Aanvangstekst  

 
Ik ben alleen 
Er is niemand 
bij wie ik mijn hart kan uitstorten, 
Dus doe ik dat bij mezelf 
en bij God 
tot wie ik roep. 
Het is goed 
je hart uit te storten 
in de eenzaamheid 

en het leed 
niet in jezelf op te vreten.         ( Dietrich Bonhoeffer)  
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Lied 62:1 Mijn ziel is stil tot God, mijn Heer   

Bemoediging 
V Getekend door het leven 

zoeken wij onze hulp bij U. 
A Laat U vinden, HEER, 
 en kom naar ons toe. 
V Sterk ons in dit uur, 

in deze wake bij het kruis. 
A  U, onze hulp in tijd van nood. 
 
We luisteren naar lied 852: 1,2, 3 U komt mij lieve God…. 

 
We staan stil bij het kruis in deze coronatijd 

Gebed  
 
We luisteren naar lied 587: 1  Licht voor de wereld 
 
Het passieverhaal volgens Mattheus ,  
waarbij we schilderijen zien van AnneWil Jansen  

en gedichten horen van Chris Lindhout  
 
Gevangen genomen      ( Mt 26: 45-56 )  
 
Vertrapt, tot op het bot vernederd, 
gekwetst, tot in het diepst van mijn ziel. 
Verraden en alleen gelaten, 
omdat ik niet voor satan viel. 
 
Intermezzo opus 119 nr 1 1e helft    J Brahms 

 
Verhoord, verloochend     ( Mt 26: 57-60a ) 
 
Zo overvallen door 't verraad, 
dat toch vanuit mijn vrienden kwam. 
Zo daalde 't zwart als regen neer, 
waardoor het al het licht benam.  
 
Intermezzo opus 119 nr 1 2e helft    J Brahms 
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Schuldig!                            ( Mt 26: 60b – 68) 
 
Striemende woorden teisterden mij, 

sloegen gaten in mijn hoofd. 
Mijn rug gekweld, een helse pijn, 
niemand die in mij gelooft.  
 
Preludium uit WTK 1: BWV 875  J.S. Bach 
 
Verraad                             ( Mt 26: 69 – 75 ) 
 
Een doornenkroon vond men mij waardig, 
teken van een heer, nu teken van spot. 

Ik moest me beheersen om niet te tonen 
wie ik was: de zoon van God.  
 
Stabat mater opus 138, dl 1 J. Rheinberger 
 
Voor Pilatus                        ( Mt 27: 15-22 ) 
Lied 586 : 1 en 2  Zie de mens die in zijn lijden 
 
Een doornenkroom           ( Mt 27 : 27 -31)  
                                                                     
Zwarter dan 't nachtelijkste duister 
golfde ik naar 't allerdiepste diep. 
val ik naar de hel, uithoek van zonde, 
maar behield het licht, wat ik zelf schiep. 
 
O Haupt voll Blut und Wunden . J.S. Bach/ F. Liszt 
 
Kruisiging                          ( Mt 27 : 32 – 38 ) 
Lied 586: 3 en 4 Die hem ooit op handen droegen… 
 

Bespotting                         ( Mt 27: 39 – 44 ) 
 
Ik gaf niet op, niet mijn wil, Here. 
Ik hield vol en ging er door. 
Een stroom van licht gaat door het duister, 
ieder mag volgen in mijn spoor. 
 
Praeludium uit Wohltemperierte Klavier dl 1 BWV 851 J.S. Bach 
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Het sterven van Jezus      ( Mt 27: 45 -50) 
 
       de Paaskaars wordt gedoofd 

 
Stilte 
 
We luisteren naar lied 574: 1 en 3  Glorie zij u Christus…   
 
We leggen bloemen bij het kruis 
 
We luisteren naar lied 578: 1.5 en 6  O Kostbaar kruis… 
 
Gebeden van de Goede Vrijdag 

 
De graflegging     ( Mt 27: 57-60)  
 
Mijn licht stijgt boven al het donker, 
drijft bovenop de dodenzee. 
De weg naar de hemel is nu open,  
iedereen die wil mag mee. 
 
Uit ‘Stabat Mater dolorosa’ opus 138, dl 5 J Rheinberger 
 
We horen lied 590: 1 en 5     Nu valt de nacht 
  
De gedoofde Paaskaars wordt de kerk uitgedragen 
 
Wij bidden samen de woorden van het Onze Vader 
 
Zegenbede  
 
                 morgenavond, om 21.30 uur  
           in de Paaswake gaat het verhaal verder  

    en u bent ook welkom op Paasmorgen, om 10.00 uur! 
  
 

 


