
Liturgie  
voor de gezamenlijke dienst op Goede Vrijdag 2019, 

 in de Hervormde gemeente te Den Ham, aanvang 19.30 uur. 
 
Voorganger:    Ds. G. de Goeijen 
Ouderling van dienst:  Gerrit Borkent  
Organist:    Bram Jaspers 
Voor de dienst zijn we stil 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Orgelspel: “Alles wat over ons geschreven is” - T. Hagen 
 
Stil gebed, Votum en Groet 
 
Lied: Psalm 22: 1 en 3 
1. Mijn God, Mijn God, waarom verlaat Gij mij 
en blijf 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. 
 
3. Maar ik, mijn God, lig machteloos terneer. 
Ik word vertrapt, ik heb geen leven meer. 
Meesmuilend gaan zij tegen mij tekeer, 
al die mij smaden. 
Zij raden mij, terwijl zij mij verraden: 
"Zoek het bij God, geef Hem uw leed te dragen, 
Hij zal u redden naar zijn welbehagen", 
zo klinkt hun spot. 
 
Gebed 



 
Schriftlezing 1: Marcus 15: 22-28     (NBG ’51) 
22En zij brachten Hem op de plaats Golgota, hetgeen betekent 
Schedelplaats. 23En zij gaven Hem wijn, met mirre gemengd, doch Hij 
nam die niet. 24En zij kruisigden Hem en verdeelden zijn klederen 
door het lot te werpen, wat ieder ervan krijgen zou. 25Het was het 
derde uur, toen zij Hem kruisigden. 26En het opschrift, dat de 
beschuldiging tegen Hem vermeldde, luidde: De Koning der Joden. 
27En met Hem kruisigden zij twee rovers, één aan zijn rechterzijde en 
één aan zijn linkerzijde. 28[En het schriftwoord is vervuld geworden, 
dat zegt: En Hij is met de misdadigers gerekend.] 
 
Overdenking: ‘gekruisigd’ 
 
Lied: NLB 575: 5 
5. Koning tot een spot getekend 
met een riet en doornenkroon, 
bij de moordenaars gerekend 
overstelpt met smaad en hoon, 
opdat naar uw welbehagen 
wij de kroon der ere dragen. 
Duizend, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer. 
 
Schriftlezing 2: Marcus 15: 37-41     (NBG ’51) 
37En Jezus slaakte een luide kreet en gaf de geest. 
38En het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën van boven 
tot beneden. 39Toen de hoofdman, die tegenover Hem stond, zag, dat 
Hij zó de geest gegeven had, zeide hij: Waarlijk, deze mens was een 
Zoon Gods. 40Er waren ook vrouwen, die uit de verte toeschouwden, 
onder wie ook Mariavan Magdala en Maria, de moeder van Jakobus, 
de jongere, en van Joses, en Salome, 41die, toen Hij in Galilea was, 
Hem volgden en Hem dienden, en vele andere vrouwen, die met 
Hem opgegaan waren naar Jeruzalem. 
 



Overdenking: ‘gestorven’ 
 
Stilte 
 
Schriftlezing 3: Marcus 15: 42-47     (NBG ’51) 
42En toen het reeds avond geworden was, kwam, omdat het 
Voorbereiding, dat is de voorsabbat, was, 43Jozef van Arimatea, een 
aanzienlijk lid van de Raad, die ook zelf het Koninkrijk Gods 
verwachtte; en hij waagde het naar Pilatus te gaan en het lichaam 
van Jezus te vragen. 44En het bevreemdde Pilatus, dat Hij reeds 
gestorven zou zijn, en hij ontbood de hoofdman en vroeg hem, of Hij 
reeds lang gestorven was. 45En toen hij het van de hoofdman 
vernomen had, schonk hij het lichaam aan Jozef. 46En deze 
kocht linnen en hij nam Hem af van het kruis, wikkelde Hem in 
het linnen en legde Hem in een graf, dat in een rots uitgehouwen 
was, en hij wentelde een steen voor de ingang van 
het graf. 47Mariavan Magdala en Maria, de moeder van Joses, zagen, 
waar Hij was nedergelegd. 
 
Overdenking: ‘begraven’ 
 
Lied: NLB 576b: 6 
6. Wanneer ik eens moet heengaan 
ga Gij niet van mij heen, 
laat mij dan niet alleen gaan 
niet in de dood alleen. 
Wees in mijn laatste lijden, 
mijn doodsangst, mij nabij. 
O God, sta mij terzijde, 
die lijdt en sterft met mij. 
 
 
 
 
 



Schriftlezing 4: 1 Petrus 3: 18-20     (NBG ’51) 
18Want ook Christus is eenmaal om de zonden gestorven als 
rechtvaardige voor onrechtvaardigen, opdat Hij u tot God zou 
brengen: Hij, die gedood is naar het vlees, maar levend gemaakt naar 
de geest, 19in welke Hij ook heengegaan is en gepredikt heeft aan de 
geesten in de gevangenis, 20die eertijds ongehoorzaam geweest 
waren, toen de lankmoedigheid Gods bleef afwachten, in de dagen 
van Noach, terwijl de ark in gereedheid werd gebracht, waarin 
weinigen, dat is acht zielen, door het water heen gered werden.  
 
Overdenking: ‘nedergedaald ter helle’ 
 
Lied: NLB 575: 6 
6. Dank zij U, o Heer des levens, 
die de dood zijt doorgegaan, 
die Uzelf ons hebt gegeven 
ons in alles bijgestaan, 
dank voor wat Gij hebt geleden, 
in uw kruis is onze vrede. 
Voor uw angst en diepe pijn 
wil ik eeuwig dankbaar zijn. 
 
 
Inzameling der gaven onder orgelspel:  
“Herzlich tut mich verlangen” - J.S. Bach 
 
Gebed 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lied: NLB 590 
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, 
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. 
 
Zegen 
 

Onder orgelspel verlaten we in stilte de kerk: 
“Pari intervallo” - A. Pärt 



 
 


