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Goede Vrijdag 
15 april 2022 

St. Paulusgemeenschap en Eshofgemeente 
 

de mens is tot alles in staat 
 

Het rode koord 
 

Rode draad 
verborgen in het donker 

op zoek naar het licht 

 

 
 

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: Psalm 22 (vert. Huub Oosterhuis, m. Bernhard 
Huijbers; Gezangen voor Liturgie 22-I) 
 
Refrein: 1 voorzang, 2 allen 
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. 
allen: Refrein 
 
Onze vaderen hadden vertrouwen in U, 
vertrouwen, en Gij zijt hun redding geweest. 
allen: Refrein 
 
Zij riepen om U en Gij waart hun uitkomst 
en nooit hebt Gij dat vertrouwen beschaamd. 
allen: Refrein 
 
Ik ben geen mens meer, ik ben een worm 
gehoond door de mensen, veracht door de buurt. 
allen: Refrein 
 
Ik ben bespottelijk in aller ogen, 
iedereen lacht me hoofdschuddend uit: 
allen: Refrein 
 
“hij zocht het bij God, laat die hem dan redden, 
laat God hem bevrijden, die houdt toch van hem.” 
allen: Refrein 
 
Lezing uit de Thora: Exodus 12,21-28 waarbij enkele 
woorden worden gesproken 
(vert. Huub Oosterhuis en Alex van Heusden – ‘En dit zijn 
de namen – het boek Exodus’) 
 
Lied: ‘Nooit hoorden wij andere stemmen’ 
(‘Het lied van alle dagen’; t. Huub Oosterhuis, m. 
Antoine Oomen; Liturgische Gezangen II,60) 
1 en 2 zangers, 3 allen 
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3. Nooit werd iemand weggetild uit de tijd. 
Maar soms even wordt lijden opgeschort  
of dragen mensen het samen. 
Zo zouden wij moeten leven. 
 
… stilte … 
 
Het lijdensevangelie volgens Johannes: Johannes 18 en 
19 gelezen door meerdere stemmen 
(Vertaling: Pieter Oussoren, Naardense Bijbel) 
 
Johannes 18,1-14 
 
Lied: Psalm 119, 46 
 
46. Gerechtigheid en recht heb ik gedaan, 
geef mij niet over aan wie mij verdrukken. 
Zij klagen mij op valse gronden aan, 
buigen het recht om mij te laten bukken. 
Wees Gij mijn borg en doe mijn recht bestaan, 
spreek Gij uw woord en breek hun trots aan stukken. 
 
Johannes 18,15-27 
 
Orgelkoraal 
 
Johannes 18,28-38 
 
Lied: ‘Noem de overtreding mij, die Gij begaan hebt’ 1 
en 5 (vert. J. van der Waals, m. J.Crüger; Liedboek voor 
de kerken 181) zangers: 
 
1. Noem de overtreding mij, die Gij begaan hebt, 
het kwaad, gekruiste Heer, dat Gij gedaan hebt, 
waaraan uw volk U schuldig heeft bevonden, 
noem mij uw zonden. 
 
allen: 
5. O wonderbare liefde, die ons denken 
te boven gaat, wat kan mijn liefd’ U schenken, 
wat ooit bereiken de arbeid mijner dagen, 
dat U behage? 
 
Johannes 18,39 – 19,3 
 
Lied: ‘Zie de mens’ (t. Hein Stufkens, m. Fokke de Vries; 
lied 586) 
 

1.Zie de mens die in zijn lijden 
teken werd voor alle tijden 
van wat liefde dragen kan. 
 
2. Weerloos heeft hij heel zijn leven 
zich aan anderen gegeven – 
weergaloos is hij alleen. 
 

3. Die hem ooit op handen droegen 
zijn dezelfden die hem sloegen 
en die vroegen om zijn dood. 
 
4. Maar nog is zijn hart bewogen 
om hun blinde onvermogen – 
stervende pleit hij hen vrij. 
 
Johannes 19,4-12 
 
Orgelkoraal 
 
Johannes 19,13-17 
 
Lied: ‘Met de boom des levens’,1+2+3  
(t. Willem Barnard, m. Ignace de Sutter; Gezangen voor 
Liturgie 495/ lied 547) 
 
1. Met de boom des levens wegend op zijn rug 
droeg de Here Jezus Gode goede vrucht. 
Refrein: 
Kyrie eleison,wees met ons begaan, 
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan. 
 
2. Laten wij dan bidden in dit aardse dal, 
dat de lieve vrede ons bewaren zal, refrein 
 
3. want de aarde vraagt ons om het zaad des doods, 
maar de hemel draagt ons op de adem Gods. refrein 
Johannes 19,18-24 
 
Lied: ‘O wereld, zie uw leven’ (t. Paul Gerhardt, vert. div. 
dichters, m. Heinrich Isaak/J.S. Bach/Gezangen voor 
Liturgie 630/lied 577) door de zangers  
 
1. O wereld, zie uw leven 
hoog aan het kruis geheven, 
uw heil zinkt in de dood. 
De eersteling van allen 
laat stil zich welgevallen 
verdrukking, slagen, hoon en spot. 
 
Johannes 19,25-30 
 
Stilte 
 
Lied: ‘Nu valt de nacht’ (t. A. den Besten/ J. Wit, m. 
Himmliche Harmony, Mainz 1628; lied 590) 
1 en 3 vrouwen, 2 en 4 mannen, 5 allen: 
 
1. Nu valt de nacht. Het is volbracht: 
de Heer heeft heel zijn leven 
voor het menselijk geslacht 
in Gods hand gegeven. 
 
2. De wereld gaf 
Hem slechts een graf, 
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zijn wonen was Hem zwerven; 
al zijn onschuld werd Hem straf 
en zijn leven sterven. 
 
3. Hoe slaapt Gij nu, 
die men zo ruw 
aan ’t kruishout heeft gehangen. 
Starre rotsen houden U, 
rots des heils, gevangen. 
 
4. ’t Is goed, o Heer, 
Gij hoeft de eer 
van God niet meer te staven. 
Leggen wij ons bij U neer, 
in uw dood begraven. 
 
5. Hoe wonderlijk, 
uitzonderlijk 
een sabbat is gekomen: 
eens voor al heeft Hij het juk 
van ons afgenomen. 
 
Johannes 19,31-37 
 
Lied: ‘Hier zwijgt het hoge denken’  
(t. I.Lievaart, m. J.Pasveer; lied 581) 
 

1. Hier zwijgt het hoge denken: 
God trad in ons gemis 
om volheid ons te schenken, 
zijn dorst bracht lafenis. 
 
2. Die liefhad bovenmate, 
die zich gevangen gaf, 
bevrijdt ons uit ons haten, 
breekt onze ikzucht af. 
 
3. Zijn zwijgen voor de rechter 
wordt nog door ons gehoord: 
voor ons het pleit beslechtend 
als zijn vrijsprekend woord. 
 
4. Die vol was van genade 
is onze weg gegaan. 
het spoor van onze daden 
klaagt ons niet langer aan. 
 
Johannes 19,38-42 
 
Lied: ‘Laten wij dan nu begraven’ 
(t. Marijke de Bruijne, m. Peter Rippen; uit: ‘Als de 
graankorrel sterft’) 1 en 3 allen, 2 zangers: 
 
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. 
 

2.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 verborgen 
Bij de Bron van alles is. 
Stof uit stof en as uit as. 
 
… stilte … 
 
Gebeden van Goede Vrijdag 
De voorbeden worden steeds besloten met: 
… gebedsstilte … 
vg Zo bidden wij: 
allen 
 
Kyrie e-leison. 
 
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: 
 
Kyrie e-leison, wees met ons begaan, 
Doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan. 
 

   allen gaan staan 
Avondgebed   
 
... 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 
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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. Stichting 
Hulpdienst Hoevelaken; 2. muziek en liturgie. 

 

Goede Vrijdagbrief 15 april 2022 
 
Voorganger: Ds. Ellie Boot en pastor Ben Piepers 
Organist: Rudi Coppoolse 
Cantorij en Pauluskoor onder leiding van Annahes Odink 
1

e
 ambtsdrager: Frits Harmsen 

2
e
 ambtsdrager: William Bouw 

Lectoren: Feije Duim, Linda de Wals, Irene de Vries 
Koster: Jan Haverkamp 
Geluid: Jan Vogel 
Beeld: Harmen Lanser 
 
Bij de eerste collecte: Stichting Hulpdienst Hoevelaken 
De Stichting is een vrijwilligersorganisatie die in 1985 is 
ontstaan uit een initiatief van kerkelijke en maatschappelijke 
instanties.  
De hulp is bedoeld voor iedereen, die om wat voor reden 
ook, een helpende hand of een steuntje in de rug nodig 
heeft. Deze fantastische vrijwilligers helpen vooral ook de 
mantelzorgers, die het vaak zwaar hebben. Onze steun wordt 
enorm gewaardeerd. 
 
Bij de tweede collecte: Muziek en Liturgie 
Voor de begeleiding van de gemeentezang maakt de 
gemeente gebruik van de inzet van organisten/pianisten. Het 
liturgisch werkoverleg houdt de kwaliteit en de continuïteit 
van een zorgvuldige liturgie in stand. Het overleg is gericht op 
de korte termijn i.v.m. de voorbereiding van diensten maar 
richt zich ook op het volgen van ontwikkelingen op het gebied 
van kerkmuziek en liturgie en de toepasbaarheid daarvan in 
'de Eshof'. Uw gift is zeer welkom om dit mooie werk te laten 
voortgaan. 

 
Voortzetting van de Paasvieringen: 

- Zaterdag 16 april, 22.00 uur: oecumenische 
paaswake in ‘de Eshof’; voorgangers Ben Piepers en 
Ellie Boot 

- Zondagmorgen, 9.15 uur: Paasmorgenviering in het 
Pauluscentrum; voorganger Antoinette Bottenberg 

- Zondagmorgen, 10.00 uur: Paasmorgenviering in ‘de 
Eshof’, voorganger Ellie Boot   


