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VAN BUITEN NAAR BINNEN 

 
Stilte 

 

Begroeting 

 

Psalm van Goede Vrijdag   Psalm 22: 1 

Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij 

en blijft zo ver, terwijl ik tot U schrei, 
en redt mij niet, maar gaat aan mij voor bij? 

Hoe blijft Gij zwijgen? 
Mijn God, ik doe tot U mijn kreten stijgen 

bij dag, bij nacht. Tot U slechts kan ik vluchten, 
maar krijg geen rust, geen antwoord op mijn zuchten 

in klacht op klacht. 
 

Toelichting bij liturgische schikking 
 

Vervolg Psalm van de Goede Vrijdag Psalm 22:8  

O blijf van mij niet ver, mijn God, mijn Heer! 

Mijn sterke, spoed U, ik behoef U zeer! 
Mijn vege rest zal zonder tegenweer 

haast zijn verslonden. 
Red dan mijn leven uit de muil der honden! 

Kom uit de klauw der leeuwen mij ontzetten! 
Laat toch uw hand hun boos geweld beletten! 

Toon mij uw trouw! 

  
BOETE EN INKEER 

Inleidende woorden 

v. Oog in oog met al het lijden van vandaag en gisteren, 

geconcentreerd in de lijdende mens: Jezus van Nazareth 

zien wij ons zelf als gebroken mensen 

die proberen te doen wat goed is in Gods ogen, 

maar onze handen reiken te kort; 
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ons vertrouwen in wat we wel kunnen is wankel, 

onze hoop op zegen vervliegt, wanneer 

wij bevestigd worden in het tegendeel: 

star en onveranderbaar de mens, de wereld. 

onrecht zonder einde. 

 

Nooit was dat een reden voor Jezus 

om het op te geven; 

de mens, de wereld. 

Nooit was dat een reden voor de Eeuwige 

om het los te laten;  

de mens, de wereld. 

 

Laten wij daarom in stilte 

onze fouten onder ogen komen 

en ons realiseren hoe 

kwetsbaar wij zijn. 

 

stilte 
 

allen gaan staan 
 

v=voorganger  a=allen 

 

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 
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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 561: 4, 5 
 

O Liefde uit de eeuwigheid 
die met ons mens geworden zijt, 

wij bidden, laat ons niet alleen 

in al het duister om ons heen, 
 

opdat ook wij o Heer U niet 
verlaten in uw diep verdriet 

maar bij U zijn in al de pijn 
waarmee de mensen mensen zijn. 

 

allen gaan zitten 

 

HET VERHAAL 

Ik ben het    Johannes 18: 1-11 
 

Lied 587: 1 
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Licht voor de wereld, geeft U zich gevangen  

in deze nacht van duistere belangen? 
Ik zoek U, Heer, en vraag U: maak mijn oren  

heel om te horen.  
 

Eén voor het hele volk  Johannes 18: 14-27 
 

Lied 587: 2    

Ee ́n mens moet sterven om een volk te redden.  

Door uw gehoorzaam lijden kan ik verder, 
warm ik mij aan uw liefde die niet loochent. 

Open mijn ogen.  
 

Wat is waarheid?  Johannes 18: 28 – 40 
 

Lied 587: 3 

Hemelse koning, door God uitgekozen,  

waarom staat U terecht als rechteloze? 
U hebt geen schuld, de waarheid is geschonden.  

U draagt mijn zonden.  
 

Zie, de mens!   Johannes 19: 1 – 16a 
 

Lied 587: 4 

Hier is God zelf, ontdaan van alle glorie, de mens die uit 

de hemel is geboren. 

Ik ben de gesel die Hem openhaalde, 

ik laat Hem vallen.  

 

En ze kruisigden hem  Johannes 19: 16b – 30 

 

De paaskaars wordt gedoofd 

 

stilte 

 

Lied 587: 5 
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Jezus, gekruisigd – met ontzag en deernis  

zie ik uw zorg voor moeder en voor leerling,  
liefde is dorst naar vrede zonder einde,  

water dat wijn wordt.  
 

Water en bloed   Johannes 19: 31 – 37 
 

Lied 587: 6 

Zing met de psalm: geen woord is er gebroken – de 
waarheid is gezien om te geloven. 

Daarom Heer Jezus, met de ooggetuige 
wil ik mij buigen.  

 

Er was daar een tuin  Johannes 19: 38- 42 
 

Lied 587: 7 

Rijke geschenken zou ik willen geven,  

eerbied en dank, de mirre van mijn leven.  

Eer aan de Heer, die dood en duister keerde,  

Licht voor de wereld.  

 

GEBEDEN 

Voorbede   Gebed in stilte   Onze Vader 

  

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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Avondgebed van Luther 

V: Wij bidden samen het avondgebed 

allen: 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. 

allen: Amen.      

 

in stilte verlaten wij de kerk 


