
Zie, de mens! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Viering van Goede Vrijdag 
19 april 2019 
Oude Jeroenskerk te Noordwijk 
 
VAN BUITEN NAAR BINNEN 
Stilte 
 
allen gaan staan 
Bemoediging 
v. Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 
a. die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 

Psalmgebed  Lied 22a 
Voorganger: 

 
 
v. Mijn God, roep ik overdag, en Gij zwijgt, 
a. ik roep het ’s nachts, en Gij laat mij roepen. 
v. Onze vaderen hadden vertrouwen in U, 
a. vertrouwen, en Gij zijt hun redding geweest. 
v. Zij riepen om U en Gij waart hun uitkomst, 
a. en nooit hebt Gij dat vertrouwen beschaamd. 
 
voorganger: 

 
 
v. Ik ben geen mens meer, ik ben een worm, 
a. gehoond door de mensen, veracht door de 
buurt. 
v. Ik ben bespottelijk in aller ogen, 
a. iedereen lacht me hoofdschuddend uit: 
v. “Hij zocht het bij God, laat die hem dan 
redden, 
a. laat God hem bevrijden, die houdt toch van 
hem.” 
 
voorganger: 

 
 
 
HET VERHAAL VAN HET LIJDEN 
De Lezingen   Antwoordlied  
Lucas 22: 39 – 46  Lied 558: 1 
Lucas 22: 47 – 54a  Lied 558: 2 
Lucas 22: 54b – 62  Lied 558: 3 
Lucas 22: 63 – 71  Lied 558: 4 
Lucas 23: 1 – 7  Lied 558: 5 
Lucas 23: 8 – 12  Lied 558: 6 
Lucas 23: 13 – 25  Lied 558: 7 
Lucas 23: 26 – 32  Lied 558: 8 
Lucas 23: 33 – 43  Lied 558: 9 
Lucas 23: 44 – 46  Stilte 
Lucas 23: 47 – 49  Lied 558: 10 



BOETE EN INKEER 
Inleidende woorden 
 
stilte 
 
allen gaan staan 
schulbelijdenis en vergeving 
v. Laten wij tegen elkaar uitspreken 
    hoe wij zijn en voor elkaar bidden 
    om het spoor van Gods wonderlijke genade  
    terug te vinden 
    waardoor wij met nieuwe moed 
    worden zoals wij bedoeld zijn: 
 
v. Voor God, en met Gods mensen, 
    belijd ik mijn gebrokenheid: 
    mijn eigen leven doe ik tekort, 
    anderen doe ik geen recht, 
    en ik beschadig de schepping 
 
a. Moge God je vergeven 
    Christus je vernieuwen, 
    en de Geest je doen groeien in liefde. 
v. Amen. 
 
a. Voor God, en met Gods mensen, 
    belijden wij onze gebrokenheid: 
    ons eigen leven doen wij tekort, 
    anderen doen wij geen recht, 
    en wij beschadigen de schepping 
 
v. Moge God je vergeven 
    Christus je vernieuwen, 
    en de Geest je doen groeien in liefde. 
a. Amen. 
 
Samenzang  Lied 580: 1, 2, 3, 4 
 
GEBEDEN 
Voorbede 
 
Gebed in stilte 
 
Onze Vader  
a. 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 
 
 

Avondgebed van Luther  
a. Blijf bij ons 
v. want het is avond en de nacht zal komen. 
a. Blijf bij ons en bij uw ganse kerk 
v. aan de avond van de dag 
    aan de avond van het leven 
    aan de avond van de wereld 
a. Blijf bij ons 
v. met uw genade en goedheid 
    met uw troost en zegen 
    met uw woord en sacrament 
a. Blijf bij ons 
v. wanneer over ons komt 
    de nacht van beproeving en van angst 
    de nacht van twijfel en aanvechting 
    de nacht van de strenge, bittere dood. 
a. Blijf bij ons 
    in leven en in sterven 
    in tijd en eeuwigheid. 
a. Amen. 
 
HEENZENDING  
v. Gaat nu allen heen in vrede, 
    niet als mensen zonder hoop, 
    maar als mensen die weten, 
    dat God in Christus de macht 
    van de duisternis, zonde en dood 
    overwonnen heeft. 
    Hem zij de eer in eeuwigheid.  
a. Amen. 
 
 
 
 
in stilte verlaten wij de kerk 


