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    Inleidend orgelspel  O Mensch, bewein dein Sünde groß,    
         BWV 622, Johann Sebastian Bach 

Voorbereiding 
 
Stilte 
 
Lied   581 
 
Gebed voor de Goede Vrijdag  
 
Heer, blijf bij ons, want het is avond  
en de nacht zal komen. 
Blijf bij ons en bij uw ganse Kerk  
aan de avond van de dag, 
aan de avond van het leven,  
aan de avond van de wereld. 
Blijf bij ons met uw genade en goedheid, 
met uw troost en zegen,  
met uw woord en sacrament. 
Blijf bij ons wanneer over ons komt 
de nacht van beproeving en van angst, 
de nacht van twijfel en aanvechting, 
de nacht van de strenge, bittere dood. 
Blijf bij ons in leven en in sterven, 
in tijd en eeuwigheid.  
Amen 
 
Choral - ‘O Mensch, bewein dein Sünde gross’ 
 
O Mensch, bewein dein Sünde 
groß, 
Darum Christus seins Vaters 
Schoß 
Äußert und kam auf Erden; 
Von einer Jungfrau rein und zart 
Für uns er hier geboren ward, 
Er wollt der Mittler werden. 
Den Toten er das Leben gab 
Und legt dabei all Krankheit ab, 
Bis sich die Zeit herdrange, 
Daß er für uns geopfert würd, 
Trüg unser Sünden schwere 
Bürd 
Wohl an dem Kreuze lange. 

O mens, beween je grote zonde, 
om welke Christus de schoot van 
zijn vader 
verliet en op aarde kwam. 
Uit een reine, tere maagd 
is hij hier voor ons geboren, 
hij wilde de bemiddelaar 
worden. 
De doden gaf hij het leven 
en hij nam alle ziekten weg, 
totdat de tijd kwam 
dat hij voor ons werd geofferd, 
hij droeg de zware last van onze 
zonden 
heel lang aan het kruis. 



 
 
Het grote gebed 
met acclamatie: ‘Als alles duister is, 
Ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, 
Vuur dat nooit meer dooft’ 
 
 
afgesloten met: 
 
Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen 
en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. 
En breng ons niet in beproeving, 
maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen. 
 
 
Lezing  Johannes 18: 1-11 
 
 
Choral - Dein Will gescheh, Herr Gott, zugleich  
 
Dein Will gescheh, Herr Gott, 
zugleich 
Auf Erden wie im Himmelreich. 
Gib uns Geduld in Leidenszeit, 
Gehorsam sein in Lieb und Leid; 
Wehr und steur allem Fleisch 
und Blut, 
Das wider deinen Willen tut!  

Uw wil geschiede, Heer God, 
zowel 
op aarde als in het hemelrijk. 
Geef ons geduld in de tijd van 
het lijden, 
gehoorzaamheid in lief en leed; 
Weerstreef en bestrijd alle vlees 
en bloed, 
dat tegen uw wil in handelt.  

 
 
 
Lezing Johannes 18: 12-23 
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Choral – Wer hat dich so geschlagen 
 
Wer hat dich so geschlagen, 
Mein Heil, und dich mit Plagen 
So übel zugericht’? 
Du bist ja nicht ein Sünder, 
Wie wir und unsre Kinder, 
Von Missetaten weißt du nicht. 
 
Ich, ich und meine Sünden, 
Die sich wie Körnlein finden 
Des Sandes an dem Meer, 
Die haben dir erreget 
Das Elend, das dich schläget, 
Und das betrübte Marterheer. 
  
 
 
 

Wie heeft U zo geslagen, 
mijn Heiland, en U met plagen 
zoveel kwaad gedaan? 
Gij zijt toch immers geen 
zondaar, 
zoals wij en onze kinderen; 
van euveldaden weet Gij niet. 
 
Ik, ik en mijn zonden 
die zich als de korrels van het 
zand aan zee laten vinden, 
díe hebben U toch 
de ellende berokkend, die U 
treft, 
en de droevige schare van 
martelaren. 

 
Lezing Johannes 18: 24-27 
 
 
Choral – Petrus, der nicht denkt zurück 
 
Petrus, der nicht denkt zurück, 
Seinen Gott verneinet, 
Der doch auf ein’ ernsten Blick 
Bitterlichen weinet. 
Jesu, blicke mich auch an, 
Wenn ich nicht will büßen; 
Wenn ich Böses hab getan, 
Rühre mein Gewissen!  

Petrus, die het zich niet 
herinnert, 
verloochent zijn God, 
maar bij een ernstige blik 
moet hij toch bitter wenen. 
Jezus, kijk mij ook zo aan, 
als ik niet wil boeten; 
als ik kwaad gedaan heb, 
raak dan mijn geweten aan! 

 
 

Lezing Johannes 18: 28-36 
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Choral – Ach grosser König 
 
Ach großer König, groß zu allen 
Zeiten, 
Wie kann ich gnugsam diese 
Treu ausbreiten? 
Keins Menschen Herze mag 
indes ausdenken, 
Was dir zu schenken. 
Ich kanns mit meinen Sinnen 
nicht erreichen, 
Womit doch dein Erbarmen zu 
vergleichen. 
Wie kann ich dir denn deine 
Liebestaten 
Im Werk erstatten?  

O grote Koning, groot te allen 
tijde, 
hoe kan ik deze trouw voldoende 
verspreiden? 
Geen mensenhart kan toch 
bedenken, 
wat U te schenken. 
Ik kan er met mijn verstand niet 
bij 
waarmee Uw ontferming toch te 
vergelijken is. 
Hoe kan ik U dan uw 
liefdesdaden 
in mijn werken terugbetalen? 

 
 
 
Lezing Johannes 19: 1-11 
 
 
 
Choral - Durch dein gefängnis 
 
Durch dein Gefängnis, Gottes 
Sohn, 
Muß uns die Freiheit kommen; 
Dein Kerker ist der 
Gnadenthron, 
Die Freistatt aller Frommen; 
Denn gingst du nicht die 
Knechtschaft ein, 
Müßt unsre Knechtschaft ewig 
sein.  

Door Uw gevangenschap, zoon 
van God, 
moet voor ons de vrijheid 
komen; 
Uw kerker is de genadetroon, 
de vrijplaats voor alle vromen; 
Want als Gij niet de knechtschap 
was aangegaan, 
had onze knechtschap eeuwig 
moeten zijn. 

 
 
 
Lezing Johannes 19: 12-22 
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Choral - In meines Herzens Grunde 
 
In meines Herzens Grunde, 
Dein Nam und Kreuz allein 
Funkelt all Zeit und Stunde, 
Drauf kann ich fröhlich sein. 
Erschein mir in dem Bilde 
Zu Trost in meiner Not, 
Wie du, Herr Christ, so milde, 
Dich hast geblut’ zu Tod!  

In de grond van mijn hart 
fonkelt iedere tijd en uur 
Uw naam en kruis alleen, 
daarom kan ik vrolijk zijn. 
Verschijn mij in een visioen, 
tot troost in mijn nood 
hoe Gij, Heer Christus, zo mild 
Uzelf hebt laten doodbloeden. 

 
 
Lezing Johannes 19: 23-30 
 
 
Paaskaars wordt gedoofd - Stilte –  
 
 
Lezing Johannes 19: 32-41 
 
 
Ruht wohl 
 
Ruht wohl, ihr heiligen Gebeine, 
Die ich nun weiter nicht 
beweine, 
Ruht wohl und bringt auch mich 
zur Ruh! 
Das Grab, so euch bestimmet ist 
Und ferner keine Not umschließt, 
Macht mir den Himmel auf und 
schließt 
die Hölle zu.   

Rust zacht, gij heilig gebeente 
dat ik nu verder niet beween. 
Rust zacht en breng ook mij tot 
rust! 
Het graf, zoals het voor U is 
bestemd 
en dat verder geen rampspoed 
bevat, 
maakt voor mij de hemel open 
en sluit de toegang tot de hel. 

 
 
Bemoediging: 
Ik zal niet bang zijn als het donker wordt, 
ik ga met vertrouwen. 
Al moet ik gaan in het land van de dood, 
ik weet: JIJ bent bij mij (Psalm 23) 
 
 
In volstrekte stilte gaat de voorganger de  
aanwezigen vóór naar buiten 
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Bij deze viering zijn o.m. betrokken: 
 
voorganger        ds. Ad Alblas  
ouderling Dieneke van Os 
diaken Ineke Ravensbergen 
lectoren Ad Alblas 
 Dieneke van Os 
 Ineke Ravensbergen 
 Leonard Seeleman 
organist Leonard Seeleman 
koster Gert Jan Huizer, Marco Kortleve  
commissie van ontvangst Juliette Dryburgh 
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