
DE  DIENST VAN GOEDE VRIJDAG 2019 IN DE HOEKSTEEN 

 

- Stilte voor de dienst 

 

- Woord van welkom 

 

- Zingen, uit Liedboek, 130: 1,2,3 Uit diepten van ellende 

 

- Stilte, bemoediging en groet 

 

- Gebed om vergeving 

 

- Woord van genade 

 

- Zingen, uit Liedboek, 575: 1,2 Jezus, leven van ons leven 

 

- Woord van toewijding 

 

- Gebed om de heilige Geest 

 

- Bijbellezing: Jesaja 53: 1-5 

 

1Wie kan geloven wat wij hebben gehoord? 

Aan wie is de macht van de HEER geopenbaard? 

2Als een loot schoot hij op onder Gods ogen, 

als een wortel die uitloopt in dorre grond. 

Onopvallend was zijn uiterlijk, 

hij miste iedere schoonheid, 

zijn aanblik kon ons niet bekoren. 

3Hij werd veracht, door mensen gemeden, 

hij was een man die het lijden kende 

en met ziekte vertrouwd was, 

een man die zijn gelaat voor ons verborg, 

veracht, door ons verguisd en geminacht. 

4Maar hij was het die onze ziekten droeg, 

die ons lijden op zich nam. 

Wij echter zagen hem als een verstoteling, 

door God geslagen en vernederd. 

5Om onze zonden werd hij doorboord, 

om onze wandaden gebroken. 



Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, 

zijn striemen brachten ons genezing. 

 

- Zingen, uit Liedboek, 576a: 1,2,3,4 O hoofd vol bloed en wonden 

 

- Bijbellezing: Lukas 23: 33-49 

 

Aangekomen bij de plek die de Schedelplaats heet, werd hij gekruisigd, samen 

met de twee misdadigers, de een rechts van hem, de ander links. 
34

Jezus zei: 

‘Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.’  De soldaten verdeelden 

zijn kleren onder elkaar door erom te dobbelen. 
35

Het volk stond toe te kijken. 

De leiders hoonden hem en zeiden: ‘Anderen heeft hij gered; laat hij nu zichzelf 

redden als hij de messias van God is, zijn uitverkorene!’ 
36

Ook de soldaten 

dreven de spot met hem, ze gingen voor hem staan en boden hem zure wijn 

aan, 
37

terwijl ze zeiden: ‘Als je de koning van de Joden bent, red jezelf dan!’ 
38

Boven hem was een opschrift aangebracht: ‘Dit is de koning van de Joden’. 
39

Een van de gekruisigde misdadigers zei spottend tegen hem: ‘Jij bent toch de 

messias? Red jezelf dan en ons erbij!’ 
40

Maar de ander wees hem terecht met de 

woorden: ‘Heb jij dan zelfs geen ontzag voor God nu je dezelfde straf 

ondergaat? 
41

Wij hebben onze straf verdiend en worden beloond naar onze 

daden. Maar die man heeft niets onwettigs gedaan.’ 
42

En hij zei: ‘Jezus, denk 

aan mij wanneer u in uw koninkrijk komt.’ 
43

Jezus antwoordde: ‘Ik verzeker je: 

nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn.’ 
44-45

Rond het middaguur werd het donker in het hele land doordat de zon 

verduisterde. De duisternis hield drie uur aan. Toen scheurde het voorhangsel 

van de tempel doormidden. 
46

En Jezus riep met luide stem: ‘Vader, in uw 

handen leg ik mijn geest.’ Toen hij dat gezegd had, blies hij de laatste adem uit. 
47

De centurio zag wat er gebeurd was en loofde God met de woorden: 

‘Werkelijk, deze mens was een rechtvaardige!’ 
48

De mensen die voor het 

schouwspel samengekomen waren en de gebeurtenissen hadden gadegeslagen, 

keerden terug naar huis, terwijl ze zich op de borst sloegen. 
49

Alle mensen die 

Jezus gekend hadden waren op een afstand blijven staan, ook de vrouwen die 

hem vanuit Galilea gevolgd waren en alles hadden zien gebeuren. 

 

- Zingen, uit Liedboek, 590: 1,2,3,4,5 Nu valt de nacht 

 

 

 

 

 



- Verkondiging 

 

‘Ik verzeker je: 

nog vandaag zul je 

met mij 

in het paradijs zijn.’ 

 

- Zingen, uit het Liedboek voor de kerken, Gezang 189: 1,2,3,4 

 

Mijn Verlosser hangt aan 't kruis, 

hangt ten spot van snode smaders. 

Zoon des Vaders, 

waar is toch uw almacht thans, 

waar uw goddelijke glans? 

 

Mijn Verlosser hangt aan 't kruis, 

en Hij hangt er mijnentwegen, 

mij ten zegen. 

Van de vloek maakt Hij mij vrij, 

en zijn sterven zaligt mij. 

 

Mijn Verlosser hangt aan 't kruis. 

Zou ik dan in droeve dagen 

troostloos klagen? 

Als ik naar zijn kruis mij richt, 

valt mijn eigen last mij licht. 

 

Mijn Verlosser hangt aan 't kruis! 

'k Heb mij, Heer, voor dood en leven 

U gegeven. 

Laat mij dan in vreugd en pijn 

met U in gemeenschap zijn. 

 

- Dankgebed en voorbeden 

 

- Zingen, uit Liedboek, 247: 1,3,5 Blij mij nabij 

 

- De paaskaars wordt uitgedragen 

 

- In stilte verlaten we de kerk 


