
 
25 maart 2016 Goede Vrijdag 

 St. Paulusgemeenschap en Eshofgemeente 

De liturgie bevat (bijna) geen muzieknotaties. Deze 
mogen niet zonder toestemming op het internet 
gepubliceerd worden. Wie graag een liturgie met 
liederen en muzieknotatie (voor zover die niet in 
het nieuwe liedboek staan) wil ontvangen, kan een 
mail sturen aan  
keesvanrietschoten@gmail.com 
__________________________________ 

Woorden bij de symbolische schikking: 
  

Zoals een boom zijn takken uitstrekt 
 de hoogte in, op zoek naar Licht                    

zo zoek ik naar een glimp van boven 
_________________________________________ 
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. 
 
Psalmgebed van Goede Vrijdag: Psalm 22  
(vert. Huub Oosterhuis, m. Bernhard Huijbers; Gezangen 
voor Liturgie 22-I) 
 

 
Lezing vervolg van Psalm 22-II 
 
Lied: “Nooit hoorden wij andere stemmen”  
(‘Het lied van alle dagen’; t. Huub Oosterhuis, m. 
Antoine Oomen; Liturgische Gezangen II,60) 

(koorgroep) 
 

 
. 

 
Lijdensverhaal volgens Lucas   
(vertaling Oosterhuis / van Heusden) 

 
Lucas 22,39-65    
 
Lied: 582 “Door wat voor grote eenzaamheden”   

 
Lucas 22,66-23,25 
 
Orgelkoraal 
 
Lucas 23,26-43 
 
Lied: “Zie de mens” (t. Hein Stufkens, m. Fokke de 
Vries; Zingend Geloven VIII,12) 
 

 
Lucas 23,44-46 
 
…stilte…. 
 
Lucas 23,47-56 
 

Lied: “Laten wij dan nu begraven” (t. Marijke de 

Bruijne, m. Peter Rippen; uit: “Als de graankorrel 

sterft”)  vers 1 koorgroep, 2 + 3 allen 

 
stilte … 

 
Meditatie 
 
Vijf impressies bij lijden nu  
 
Lied: “Het beklag van God”    
 Het beklag Gods (naar Micha 6,3-5) (t. 
Maria de Groot, m. Marijke Bleij; Zingend Geloven 
VI,103) 
 
 
 

Gebeden 
 
Vijf gebeden bij lijden nu 
 
Stil persoonlijk gebed  
 
Avondgebed 
 
vg In uw handen, eeuwige God, 
 bevelen wij ons leven. 
 
allen In uw handen, eeuwige God, 
 bevelen wij ons leven. 
 

 
 



 

 
 

 
 

 
 

 
In stilte verlaten wij de kerkzaal 
 
 
 

 

 
Inzameling van de gaven bij de uitgang:  
1. Plaatselijk werk: Paaspakketten  
2. Muziek en liturgie 
 
Bij de eerste collecte 
Goede vrijdag: Eigen diaconie,  

  
Een collecte voor mensen uit onze directe omgeving; voor 
mensen dichtbij, die het soms (financieel) moeilijk 
hebben. Ook hiervoor is uw bijdrage gewenst en soms 
zelfs hard nodig. 
 

 
 
Voorganger: Pastor Ben Piepers 
Organist: Rudi Coppoolse     
Ouderlingen: Diana Kneppers-Doornekamp, Jac 
van Hoeijen 
Diaken: Lien Vogel 
Lector: Ans Baas-Colenbrander 

M.m.v.: 
- Cantorij o.l.v. Annahes Boezeman 
- Linda de Wals, Gerwin Duine, Mirjam Bos, Lieske  
  Duim      
Geluidsdienst: Jan van de Kuilen 
 
 
Voortzetting van de Paasvieringen 
Zaterdagavond 22:00 uur Paaswake in de Eshof:  
Ds D Soeteman (Doorn) m.m.v. de Cantorij o.l.v. 
Annahes Boezeman  
Pauluscentrum: 
Pastor Ben Piepers m.m.v. Pauluskoor 
 

Zondagmorgen 27 maart 10.00 uur: 
Paasmorgendienst in de Eshof: Ds R. Rosmolen 
(Hoogland) 
 
Paasmorgen Pauluscentrum 11.00 uur 
Woord- en communieviering m.m.v. Pauluskoor:  
Voorganger: Pastor Antoinette Bottenberg. 
 

  
 


