
 
Goede Vrijdag 
30 maart 2018 

St. Paulusgemeenschap en Eshofgemeente 

open dienst in ‘de Eshof’ 

 

Muzieknotaties mogen niet op het internet worden 

gepubliceerd. Heeft u belangstelling voor een 

complete liturgie met daarin de liederen die niet in het 

liedboek staan, mail dan naar 

nel.stoffelsen@kpnmail.nl 

 
De stilte waarmee gisterenavond de viering in 
het Pauluscentrum eindigde, duurt voort. 
 
Gebed voor de Goede Vrijdag 
vg Bij U, levende God, schuilen wij 
 in het onbarmhartig licht van deze dag. 
 Hoor ons, God en blijf ons niet ver. 
allen Hoor ons, en kom ons te hulp! 
 
vg U bent een wal tegen nacht en ontij, 
 Gij, de grond van ons vertrouwen. 
 In uw handen, God, bevelen wij ons leven. 
allen Beschut ons met de schaduw van uw 

vleugels. 
 
vg Hier gedenken wij Jezus Messias, 
 in zijn lijden, zijn dood. 
 In de dagen van zijn leven 
 droeg hij onze zwakheden 
 en zag onze leegte onder ogen. 
 Hier zien wij op naar het kruis. 

 Laat dit uur voor ons zijn 
 als een waken en bidden met hem. 
allen In uw handen, God, bevelen wij ons 

leven. Amen. 
 
Lied: “Zijn alsof niet” (t. Huub Oosterhuis, m. 
Straatsburg 1545; Gezangen voor Liturgie 571) 
 
Lezing uit de Torah: Leviticus 16,20-22a met 
enkele woorden ter overweging 
 
… stilte … 
 
We horen het lijdensevangelie volgens Marcus in 

de vertaling van Pieter Oussoren: 
 
Marcus 14,32-38 
 
Lied: “Bleibet hier und wachet mit mir” 
(t. Mc 14,38; m. Jacques Berthier; Zangen van zoeken 
en zien 718) (zacht) 1e keer cantorij, 2e en 3e allen 
 

 
Marcus 14,39-52 
 
Orgelkoraal 

 

Marcus 14,53-64 
 
Lied: Psalm 119, 46 
 
Marcus 14,65-72 
 
Orgelkoraal 
 
Marcus 15,1-14 
 
Lied: “Licht voor de wereld” (t. Ria Borkent, m. J. 
Crüger; lied 587) 
 
Marcus 15,15-19 
 
Lied: “O hoofd vol vloed en wonden”, 1 + 6  
(t. P. Gerhardt (bew.),  m. H.L. Hassler; Gezangen 
voor liturgie 511/lied 576b) door de cantorij: 
 
Marcus 15,20-28 
 
Lied: “Zie de mens” (t. Hein Stufkens, m. Fokke de 
Vries; lied 586/Zangen van zoeken en zien 711) 
 
Marcus 15,29-35 
 
Psalmgebed van Goede Vrijdag: Psalm 22 (vert. 
Huub Oosterhuis, m. Bernhard Huijbers; Gezangen 
voor Liturgie 22-I/lied 22a) 
 

Marcus 15,36-39 
 
… stilte … 
 
Lied: “Nu valt de nacht” (t. a. den Besten/J. Wit, m. 
Himmliche Harmony, Mainz 1628; lied 590) 
 

Marcus 15,40-47 
 
Lied: “Laten wij dan nu begraven”  
(t. Marijke de Bruijne, m. Peter Rippen; uit: “Als de 

graankorrel sterft”) vers 1 en 3 cantorij, 2 allen 
 
… stilte … 
 

Gebed van Goede Vrijdag 
vg Eeuwige God, wees ons barmhartig. 
Omdat het lijden van Christus niet voorbij is 
zolang het kwaad nog kracht heeft 
in de wereld en in onszelf, 
horen wij beschaamd uw Woord 
vol vertwijfeling en aanklacht. 
En zoals uw volk Israël gebukt ging 
onder uw klacht bij monde van de profeten, 
zo buigen ook wij ons op deze dag van gedenken 
onder de vermaning van uw smekend beklag. 
allen Amen. 
 
Het beklag Gods (naar Micha 6,3-5) (Niek 

Schuman) 
 
Mijn volk, wat heb ik jou gedaan 
en waarmee heb ik je zo vermoeid? 
Ik heb jou bevrijd uit harde handen 



en je gered uit de macht van tirannen. 

Maar jij bent zelf onderdrukker geworden 
en maakte de minsten der mensen tot slaven. 
 
Mijn volk, wat heb ik jou gedaan 
en waarmee heb ik je zo vermoeid? 
Ik ben met jou mee door de tijden gegaan 
en wees je de weg van het recht. 
Maar jij bent voor de verleiding bezweken 
en koos voor het recht van de sterkste. 
 
Mijn volk, wat heb ik jou gedaan 
en waarmee heb ik je zo vermoeid? 
Ik heb jou als mijn wijngaard verzorgd, 
wat had ik nog meer moeten doen? 
Maar wrang zijn de vruchten geworden, 
zuur is de wijn van het verstoorde feest. 
 
 
Mijn volk, wat heb ik jou gedaan 
en waarmee heb ik je zo vermoeid? 
Ik heb de demonen verdreven en gaf 
deze wereld in vrijheid aan jou. 

Maar jij hebt hele volkeren gegeseld, 
offerde hen aan de geest van gewin. 
 
Mijn volk, wat heb ik jou gedaan 
en waarmee heb ik je zo vermoeid? 
Ik schiep oceanen en vijf continenten 
om bruggen van vrede te bouwen. 
Maar jij hebt de aarde grondig verdeeld 
in mijn en in dijn, in meer en in minder. 
 
Mijn volk, wat heb ik jou gedaan 
en waarmee heb ik je zo vermoeid? 
Ik vertrouwde jou de luchten toe, 
kolommen van wolken en licht. 
Maar jij hebt de lucht onveilig gemaakt 
en jij verzon een dodelijk licht. 
 
 
Mijn volk, wat heb ik jou gedaan 
en waarmee heb ik je zo vermoeid? 
Ik strooide het koren over de velden 
en maakte de bodem vruchtbaar voor velen. 

Maar jij hebt het voedsel in wapen verkeerd 
en weigert het brood te breken en te delen. 
 
Mijn volk, wat heb ik jou gedaan 
en waarmee heb ik je zo vermoeid? 
Ik schonk jou het water, opende bronnen 
en stromen van leven voor al wat beweegt. 
Maar jij hebt de zeeën bezoedeld 
en rivieren vervuild tot riolen. 
 
Mijn volk, wat heb ik jou gedaan 
en waarmee heb ik je zo vermoeid? 
Ik heb wie jou kwelden geslagen, 
gehoord je geroep en gezien je ellende. 
Maar jij hebt je ogen en oren gesloten 
voor allen die zwerven en zoeken naar rust. 
 
 
Mijn volk, wat heb ik jou gedaan 

en waarmee heb ik je zo vermoeid? 

Ik heb jou geroepen, benoemd tot gemeente 
van het weerloze lam onder de mensen. 
Maar jij, jij hebt in mijn naam 
het buskruit uitgevonden, en erger. 
 
Waarom heb jij Christus opnieuw gekruisigd? 
Mijn volk, antwoord mij! 
 
Avondgebed   allen gaan staan 
Wanneer geen kloof zich dichten laat, 
onoverkomelijk de bergen zijn 
van alle pijn en moeite, – 
wees Gij alleen dan onze God, 
een schuilplaats tegen weer en wind, 
een stem die roept, een hart dat weet. 
 
Wanneer een mens zich zo verlaten weet 
dat hij in zwijgzaamheid verhardt, – 
wanneer een mens zich zo verraden weet 
dat zelfs uw Naam gemeden wordt, – 
laat dan de woorden van uw Zoon 
ons in het hart geschreven staan: 

ons leven in uw handen aanbevolen. 
 
Uw liefde heeft hem toegedekt, 
voor al de kou tot in de dood; 
ook ons bewaart Gij 
voor de nacht die blijft. 
Laat de nieuwe dag 
voor ons daarvan een teken zijn. 
... gebedsstilte ... 
vg In uw handen, eeuwige God, 
 bevelen wij ons leven. 
allen In uw handen, eeuwige God, 
 bevelen wij ons leven. 
 
Onze Vader (orthodox)  
 
Inzameling van de gaven bij de uitgang: 1. 
diaconie; 2. eredienst  

 

Goede Vrijdagbrief  30 maart 2018 

Voorgangers: pastor Ben Piepers, ds Ellie Boot 

Organist: Rudi Coppoolse 
Eshofcantorij o.l.v. Annahes Boezeman 
Ouderling: Nel van Rietschoten 
Diaken: Lien Vogel 
Lectoren: Ben Piepers, Gerda van Vilsteren, … 
Koster: Harry van der Klok 
Geluid: Jan Vogel 
 
Voortzetting van de Paasvieringen: 

 zaterdag 31 maart, 22.00 uur: 
gezamenlijke paaswake in ‘de Eshof’; 
voorgangers Ben Piepers en Ellie Boot 

 zondagmorgen 1 april 9.15 uur: 
paasmorgenviering in het Pauluscentrum; 
voorganger Antoinette Bottenberg 

 zondagmorgen 1 april 10.00 uur: 
paasmorgenviering in ‘de Eshof’ met 
bediening van de doop; voorganger Ellie 
Boot 


