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Goede Vrijdag 
19 april 2019 

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

 

Zijn verhaal ook ons verhaal 
 

Muzieknotaties mogen niet op internet worden gezet. 
Wilt u een liturgie ontvangen met de muzieknotaties 

erin van de liederen die niet in het liedboek staan, stuurt 
u dan een mail aan 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: ‘Nooit hoorden wij andere stemmen’ 
(‘Het lied van alle dagen’; t. Huub Oosterhuis, m. 
Antoine Oomen; Liturgische Gezangen II,60) 
 
Lezing uit de Thora: Exodus 12,21-28 waarbij enkele 
woorden worden gesproken 
(vert. Huub Oosterhuis en Alex van Heusden) 
 
Lied: Psalm 22 (vert. Huub Oosterhuis, m. Bernhard 
Huijbers; Gezangen voor Liturgie 22-I) 
 
… stilte … 
 
Het lijdensevangelie volgens Lucas: Lucas 22,39 – 23,56 
gelezen door meerdere stemmen 
(Vertaling: Huub Oosterhuis) 
 
Lukas 22, 39-53  
 
Lied: Psalm 119, 46 
 
Lukas 22, 54-62 
 
Orgelkoraal 
 
Lukas 22,63 – 23,4 
 
Lied: ‘Wanneer ik eens moet heengaan’: lied 576b,6 (t. 
P. Gerhardt (bew.),  m. H.L. Hassler; Gezangen voor 
liturgie 511/lied 576b) door de cantorij 
 
Lukas 23,5-12 
 
Lied: ‘Met de boom des levens’,1 (t. Willem Barnard, m. 
Ignace de Sutter; Gezangen voor Liturgie 495/ lied 547) 
 
Lukas 23,13-25 
 
Orgelkoraal 
 
Lukas 23, 26-34a 
 
‘O wereld, zie uw leven’ (t. Paul Gerhardt, vert. div. 
dichters, m. Heinrich Isaak/J.S. Bach/Gezangen voor 
Liturgie 630/lied 577) cantorij: 
 
Lukas 23, 34b-43 
 
Lied: ‘Zie de mens’ (t. Hein Stufkens, m. Fokke de Vries; 
Zingend Geloven VIII,12) 
 
Lukas 23,44-46 
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… stilte … 
 
Lied: ‘Nu valt de nacht’ (t. a. den Besten/J. Wit, m. 
Himmliche Harmony, Mainz 1628; lied 590) 
 
Lukas 23,47-56 
 
Lied: ‘Laten wij dan nu begraven’ 
(t. Marijke de Bruijne, m. Peter Rippen; uit: “Als de 
graankorrel sterft”) 1 cantorij, 2 + 3 allen: 
 
… stilte … 
 
Gebeden van Goede Vrijdag 
De voorbeden worden steeds besloten met: 
vg Zo bidden wij: 
allen 

 
 
Besluit van de gebeden: 
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) (t. Niek Schuman) 
afgewisseld met (allen): 

 
 
Avondgebed     allen gaan staan 
 
... gebedsstilte ... 
 
vg In uw handen, eeuwige God, 
 bevelen wij ons leven. 
allen In uw handen, eeuwige God, 
 bevelen wij ons leven. 
 
allen Onze Vader, die in de hemel zijt 

uw Naam worde geheiligd 
uw koninkrijk kome 
uw wil geschiede 
op aarde zoals in de hemel 
geef ons heden ons dagelijks brood 

en vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven 
en leid ons niet in verzoeking 
maar verlos ons van de boze 
want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 

 
In stilte verlaten wij de kerkzaal. 
 
Inzameling van de gaven bij de uitgang: 1. eigen 
diaconie; 2. onderhoud en exploitatie van het 
kerkgebouw. 
 

 

Goede Vrijdagbrief 19 april 2019 
 
Voorganger: Ds. Ellie Boot en pastor Ben Piepers 
Organist: Rudi Coppoolse 
De cantorij en het Pauluskoor onder leiding van 
Annahes Odink 
Ouderling van dienst: Jan Beitler  
2e ambtsdrager: Wouda Bakker 
Lectoren: Gerda van Vilsteren, Linda de Wals, Lieske 
Duim 
Koster: Jan Stomphorst 
Geluid: Jan Vogel 
 

Woorden van verbeelding: 
De aarde beeft en scheurt, snakt naar adem. 

God waar ben je? 
 
Collecten 
De eerste collecte is voor de eigen diaconie en de 
tweede voor de cantorij. 
 
Bij de eerste collecte: Eigen diaconie 
Naast de vele diaconale organisaties die wij steunen en 
waarvoor vaak een collecte bestemd is heeft de 
diaconie van de Eshof ook uw steun hard nodig. Met uw 
steun kunnen wij gezinnen in Hoevelaken, die in 
financiële nood verkeren, op weg helpen. Algemeen 
doel van deze hulpverlening is mensen de weg wijzen,  
te begeleiden naar zo zelfstandig mogelijk functioneren 
in de maatschappij en zo nodig financiële hulpverlening. 
In noodsituaties is het mogelijk eerst crisishulp te 
verlenen door geld of goederen te geven. Helaas zijn er 
nog veel gezinnen in Hoevelaken die deze steun heel 
hard nodig hebben. Uw bijdrage aan dit doel wordt 
enorm gewaardeerd! 
 
Voortzetting van de Paasvieringen: 

- Zaterdag 20 april, 22.00 uur: gezamenlijke 
paaswake in ‘de Eshof’; voorgangers Ben 
Piepers en Ellie Boot 
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- Zondagmorgen, 11.00 uur: Paasmorgenviering 
in het Pauluscentrum; voorganger Antoinette 
Bottenberg 

- Zondagmorgen, 10.00 uur: Paasviering met 
doop in ‘de Eshof’, voorganger Ellie Boot   

 


