
Goede Vrijdag 
14 april 2017 

St. Paulusgemeenschap en Eshofgemeente 
open dienst in ‘de Eshof’ 

 

je leven geven 
 
 

 
Hij zal je op handen dragen 

door een woestijn van hoop en pijn 
door het water van de doop 

 
(bij de symbolische schikking) 

 

 

 
Muzieknotaties mogen niet op internet worden 
gezet. Wie graag een liturgie met liederen wil 

ontvangen, kan een mail sturen aan 
ellie.boot@hccnet.nl 

 

 

De stilte waarmee gisterenavond de viering in 

het Pauluscentrum eindigde, duurt voort. 

 

Gisteren, op Witte Donderdag, hoorden we hoe 

Jezus het Pesachmaal vierde met zijn vrienden. 

Vanavond horen we het vervolg van het 

lijdensverhaal van Jezus volgens de evangelist 

Matteüs. 

 

… stilte … 

 

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: “Het lied van alle dagen” (t. Huub 

Oosterhuis, m. Antoine Oomen; Verzameld 

Liedboek p.804-805) (door de cantorij) 

 

Nooit hoorden wij andere stemmen dan de onze. 

Nooit waren er handen die doen 

wat handen niet kunnen, 

nooit andere goddelozer mensen dan wij. 

 

Maar er was daglicht, alle dagen, 

wat ook gebeurde, 

alsof wij liepen over een onzichtbaar weefsel 

boven de afgrond gespannen, 

dat niet scheurde. 

 

Nooit werd iemand weg getild uit de tijd. 

Maar soms even wordt lijden opgeschort 

of dragen mensen het samen. 

Zo zouden wij moeten leven. 

 

… stilte … 

 

Matteüs 26,36-42 

 

Gebed = lied: “U komt mij, lieve God”: lied 852 

(t. Jaap Zijlstra, m. Willem Vogel) 

 

Matteüs 26,43-56 

 

Gebed = lied: “Gij die ver voor ons uit”: lied 559 

(t. Olov Harman, vert. Ad den Besten, m. 

Johannes Petzold) 

 

Matteüs 26,57-66 

 

Lied: “Lam Gods, dat zo onschuldig”  

(t. J. van Leeuwen, m. H. Isaac; Gezangen voor 

Liturgie 630,2) 

 

Matteüs 26,67-75 

 

Lied: “O gedaagde voor het Sanhedrin” (t. Ria 

Borkent, m. Dirk Zwart; uit “Het Lam dat ons 

doet leven – Paasoratorium”) 1 + 2 cnt, 3 allen, 

4 cnt 

 

Matteüs 27,1-14 

 

“Om het zwijgen, het geduld”: lied 558,6 (t. Jan 

Wit, m. anoniem) 

 

Matteüs 27,15-23 

 

“Noem de overtreding mij, die Gij begaan hebt” 
(t. Johann Heermann, vert. Jacqueline van der Waals, 
m. Johann Crüger; gezang 181, 1, 5 en 6) 
 

Matteüs 27,24-26 

 

“O hoofd vol bloed en wonden”: lied 576b,1+6 

(t. Paul Gerhardt, vert. J.W. Schulte Nordholt, m. 

Hans Leo Hassler) cantorij: 

 

Matteüs 27,27-31 

 



Lied: “Met de boom des levens”: lied 547,1  

(t. Willem Barnard, m. Ignace de Sutter; 

Gezangen voor Liturgie 495) 

 

Matteüs 27,32-47 

 

Psalmgebed van Goede Vrijdag: lied 22a  

(vert. Huub Oosterhuis, m. Bernhard Huijbers; 

Gezangen voor Liturgie 22-I) 

cantorij: 

 

Matteüs 27,48-54 

 

Lied: “Nu valt de nacht”: lied 590, 1 en 4  
(t. a. den Besten/J. Wit, m. Himmliche Harmony, 
Mainz 1628) 
 

… stilte … 

 

Lied: “Laten wij dan nu begraven”  

(t. Marijke de Bruijne, m. Peter Rippen; uit: “Als 

de graankorrel sterft”) vers 1 cantorij, 2 en 3 

allen 

 

Matteüs 27,55-66 

 

… stilte voor meditatie … 

 

Gebed van de 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! 

 

allen gaan staan 

Avondgebed, besloten met vers 3 van ‘Het lied 

van alle dagen’: 

 

... gebedsstilte ... 

 

vg In uw handen, eeuwige God, 

 bevelen wij ons leven. 

allen In uw handen, eeuwige God, 

 bevelen wij ons leven. 

 

Onze Vader (orthodox)  

In stilte verlaten wij de kerkzaal. 



 

Inzameling van de gaven bij de uitgang: 1. voor 

de eigen diaconie; 2. voor vorming en toerusting 

 

Goede Vrijdagbrief  14 april 2017 

Voorganger: ds Ellie Boot en pastor Ben Piepers 

Organist: Rudi Coppoolse 

Cantorij (deels, aangevuld door zangers uit het 

Pauluskoor) o.l.v. Annahes Boezeman 

Ouderlingen:  
Diaken: Jan van de Kuilen 
Koster: Frans Schimmel 
Geluidsdienst: Arjan de Vries 
 
Bij de eerste collecte 

Een collecte voor mensen uit onze directe 

omgeving; voor mensen dichtbij, die het 

financieel moeilijk hebben. Dit kan komen 

doordat ze hun werk hebben verloren of 

onverwacht voor (te grote) uitgaven staan 

waardoor mensen of gezinnen aan het einde van 

de maand hun vaste lasten niet meer kunnen 

betalen. Deze mensen staat de diaconie bij. Niet 

alleen financieel maar ook door ze wegwijs te 

maken in de mogelijkheden van hulp die geboden 

kan worden door stichtingen en instanties zoals 

schuldhulpmaatje. 

 

Voortzetting van de Paasvieringen 

Zaterdagavond 22.00uur Paaswake in de Eshof 

Voorgangers: ds Ellie Boot en pastor Ben Piepers 

m.m.v. de cantorij o.l.v. Annahes Boezeman 

 

Zondagmorgen 16 april 10.00 uur: 

Paasmorgendienst in de Eshof: ds. Ellie Boot; 

bediening van de doop aan twee kinderen. 

 

Paasmorgen Pauluscentrum 10.00 uur: Woord- 

en Communieviering m.m.v. het Pauluskoor. 

Voorganger: Pastor Ben Piepers    

 

 

 

 

 


