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Om te gedenken 
wie leven geven 

 
Meditatieviering op Goede Vrijdag, 10 april 2020 

St. Paulusgemeenschap en Eshofgemeente 

Te volgen via www.kerkdienstgemist.nl 
 
 
 
 
 
 
 
De stilte waarmee gisterenavond de viering 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. 
 
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: ‘Ik wil mij gaan vertroosten’: lied 562,1  
(t. Jaap Zijlstra, m. Antwerpen 1539) 
 
1.Ik wil mij gaan vertroosten 
in ’t lijden van de Heer, 
die zelf bedroefd ten dode 
terneerboog keer op keer 
en zocht in zijn ellende 
naar troost om voort te gaan, 
tot Hem wil ik mij wenden -  
o Jesu, zie mij aan. 
 
Lijdensverhaal: Het verhaal van een levende  
(t. Huub Oosterhuis; Verzameld liedboek p.445) 
 
Hij wierp zich op de aarde neer en bad: 
Abba, Vader, als het mogelijk is, 
laat deze beker mij voorbij gaan. 
Maar niet mijn wil geschiede, maar uw wil. 
 
Zij sleepten hem naar Golgota, de schedelplaats. 
Toen zij hem gekruisigd hadden, 
verdeelden zij zijn kleren 
en dobbelden om zijn omslagdoek. 
 
Het was negen uur 's morgens 
toen zij hem kruisigden. 
Samen met hem 
kruisigden zij ook twee rovers, 
de één rechts, de ander links van hem. 
 
Voorbijgangers hoonden hem, 
de priesters en de schriftgeleerden  
spotten onder elkaar: 
anderen heeft hij gered, 
zichzelf kan hij niet redden. 
 
Het werd middag, 
duisternis viel over heel het land - 
het werd drie uur in de middag. 
Toen riep hij: 
Eloï, éloï, lamá sabáktaní –  
dat is vertaald: 
God, mijn God, 
waarom hebt Gij mij verlaten? 
 
Toen schreeuwde hij onverstaanbaar  
en was dood. 

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 
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Psalmgebed van Goede Vrijdag: lied 22a  
(vert. Huub Oosterhuis, m. Bernhard Huijbers; Gezangen 
voor Liturgie 22-I) 
 
God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten. 
 
Mijn God, roep ik overdag, en Gij zwijgt, 
ik roep het ’s nachts, en Gij laat mij maar roepen. 
Refrein 
 
Onze vaderen hadden vertrouwen in U, 
vertrouwen, en Gij zijt hun redding geweest. 
Refrein 
 
Zij riepen om U en Gij waart hun uitkomst 
en nooit hebt Gij dat vertrouwen beschaamd. 
Refrein 
 
Ik ben geen mens meer, ik ben een worm 
gehoond door de mensen, veracht door de buurt. 
Refrein 
 
Ik ben bespottelijk in aller ogen, 
iedereen lacht me hoofdschuddend uit: 
Refrein 
 
“hij zocht het bij God, laat die hem dan redden, 
laat God hem bevrijden, die houdt toch van hem.” 
Refrein 
 
Gebed in grote nood  
(Dietrich Bonhoeffer, november 1943) 
 
Heer God, 
ik zit diep in de ellende. 
Zorgen drukken me loodzwaar op de borst, 
ik weet niet meer hoe hier uit te komen. 
God, wees genadig en help. 
Geef kracht om te kunnen dragen 
wat u op me afstuurt. 
Laat de vrees mij niet in zijn greep krijgen. 
Zorg als een vader voor mijn dierbaren, 
vooral voor de vrouwen en de kinderen, 
behoed hen met uw sterke hand 
voor alle kwaad en voor alle gevaar. 
Barnhartige God, 
vergeef me alles, waar ik bij u 
en bij mensen verkeerd heb gehandeld. 
Ik vertrouw op uw genade 
en geef mijn leven geheel in uw hand. 
Doe met mij zoals het u behaagt 
en zoals het goed voor me is. 
Of ik leef of sterf, 
ik blijf bij u en u blijft bij mij, mijn God. 
Heer, ik wacht op uw redding en op uw rijk. Amen. 

Orgelkoraal 
 
Meditatie 
 
Lied: ‘Laten wij dan nu begraven’ 
(t. Marijke de Bruijne, m. Peter Rippen; uit: “Als de 
graankorrel sterft”)  
 
1.Laten wij dan nu begraven 
wie zijn taak hier heeft gedaan, 
toevertrouwen aan de aarde, 
met zijn woorden verdergaan. 
Stof uit stof en as uit as. 
 
1.Laten wij dan nu de tranen 
van verdriet en van gemis, 
laten vallen op de aarde 
die ons wieg en woning is. 
Stof uit stof en as uit as. 
 
3.Laten wij dan nu verzorgen 
wat er bleef van deze mens, 
wetend dat zijn Geest geborgen 
bij de Bron van alles is. 
Stof uit stof en as uit as. 
 
Slotgebed 
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. 
 
... gebedsstilte ... 
vg In uw handen, eeuwige God, 
 bevelen wij ons leven. 
allen In uw handen, eeuwige God, 
 bevelen wij ons leven. 
Onze Vader (orthodox) 
 
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. 
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In stilte verlaten wij de kerkzaal. 
 

 
Voorgangers: ds. Ellie Boot en pastor Ben Piepers  
Organist: Rudi Coppoolse 
Zangers: Jac en Ankie van Hoeijen en Coralien Toom 
Ouderling van dienst: Jan Hofman 
2e ambtsdrager : Anja Bouw 
Opname: Coralien Toom 
Geluid: Thijmen Toom 
Afbeelding: Jeltje Hoogenkamp 
 
Collecten 
De eerste collecte is voor het Noodfonds eigen 
Diaconie en de tweede voor Vorming en Toerusting.  
 
Bij de eerste collecte: Noodfonds eigen Diaconie 
In deze periode van crisis gaan mensen een zware 
periode door, sommige ook financieel. Wij hebben 
(nog) geen zicht op mensen in onze directe omgeving 
die hierdoor mogelijk in de problemen komen, maar 
willen ons daarop wel voorbereiden. Daarom willen wij 
extra aandacht geven aan ons noodfonds, zodat de 
diaconie ook de middelen heeft om deze  mensen te 
helpen wanneer ze het nodig hebben. Uw steun wordt 
enorm gewaardeerd! 
We verzoeken u het bedrag dat u zou bestemmen voor 
de collectes over te maken naar het volgende 
rekeningnummer: NL30 RABO 0382 2047 35 t.n.v. Prot. 
Gem. De Eshof kerkrentmeesters. Wilt u bij de 
omschrijving aangeven waarvoor het bedrag bedoeld is: 
Noodfonds eigen Diaconie, V&T of Hulp aan 
vluchtelingen. 
 


