
Orde video-dienst Goede Vrijdag 10 april 2020 

Met afbeeldingen van Willem Hesseling (WH), Gouda 
 
1. Orgelsonate no 2 in Cm BWV 526: Largo  afb. kerk avond / kruis / afb. WH 04 
 
2. Korte stilte kaars aansteken 

 
3. LB 547 met de boom des levens, 1 afb. WH 05 
 1. Met de boom des levens wegend op zijn rug 
  droeg de Here Jezus Gode goede vrucht. 
  Kyrie eleison, wees met ons begaan, 
  doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan. 
 
4. Korte inleiding  Coen 
 
5. Gebed: (bijvoorbeeld) Coen 
 Verborgen God, 
 een mens in dodelijke verlatenheid, 
 een Man van Smarte, 
 stelt Gij ons tot levensteken. 
 Wij bidden U omwille van zijn lijden: 
 sterk ons in het geloof, 
 dat Gij ons niet alleen laat, 
 dat wij ons kunnen verlaten op U 
 bij alles wat ons overkomt, 
 vandaag tot in het einde van onze dagen. 
 Amen 
 
6. 1e lezing: Matteüs 26: 57-68 (Voor de Raad) Leen 
   
7. LB 558 Jezus, om uw lijden groot, 6 afb. WH 07 
 6. Om het zwijgen, het geduld, 
  waarmee Gij de wet vervult, 
  als men vruchtloos zoekt naar schuld, 
  Kyrie eleison.)  
 
8. 2e lezing: Matteüs 26: 69-75 (Verloochening) Anneke 
    
9. Erbarme dich – MtP / Have mercy (Young Matthew)  afb. WH 01 en WH 08 
 Erbarme dich, mein Gott, 
 Um meiner Zähren willen 
 Schaue hier, Herz und Auge weint vor dir bitterlich. 
 
 (Heb medelijden, mijn God, 
 omwille van mijn tranen. 
 Zie toch, hart en ogen wenen bitter om U.) 
 
10. 3e lezing: Matteüs 27: 1 en 2, 11-14 (Voor Pilatus) Peter 
 



11. Zo weerloos bent U (mel. Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen) afb. WH 02 
 Zo weerloos bent U, Heer, is dat uw wapen? 
 De goede herder lijdt hier voor de schapen. 
 Hij laat zich zonder schuld als Heer berechten 
 voor al zijn knechten.. 
   
12. 4e lezing: Matteüs 27: 15-26 (Veroordeling) Dorien  
 
13. Kruis van Christus (uit The Crucifixion) afb. kruis 
 1. Kruis van Christus, hout der schande 
  aan U kleeft onschuldig bloed, 
  nu God zelf door mensenhanden 
  aan u hangt en bloeden moet. 
 
 3. Vals zijn de beschuldigingen afb. kruis 2 
  vals de laster, het verwijt, 
  nu de Oorsprong aller dingen 
  zelf aan heel zijn schepping lijdt. 
 
14. 5e lezing: Matteüs 27: 27-31 (Bespotting) Anneke  
 
15. Wie heeft U zo geslagen - LvK 193, 2 afb. WH 06 
 2. Wie heeft U zo geslagen, mijn Redder, zo beschadigd 
  met niets ontziende haat? 
  Bij ons is kwaad te vinden, bij ons en onze kinderen, 
  maar zelf hebt U geen kwaad gedaan. 
 
16. 6e lezing: Matteüs 27: 32-44 (Kruisiging) Peter 
 
17. O Hoofd, vol bloed en wonden afb. WH 11 
 1. O Hoofd, vol bloed en wonden, met smaad bedekt en hoon, 
  o godd'lijk Hoofd omwonden met scherpe doornenkroon! 
  O Gij, die and're kronen en glorie waardig zijt: 
  Ik wil mijn hart U tonen, dat met U medelijdt. 
 
18. 7e lezing: Matteüs 27: 45-50 (Het sterven ) Leen 
 
19. De kaars wordt gedoofd kaars doven 
 
20. Stilte  afb. WH 12 
 
21. 8e lezing: Matteüs 27: 51-54 (Reacties) Leen 

 
22. 9e lezing: Matteüs 27: 55-56 Anneke 
  
23. Mijn ogen zijn gevestigd (O Haupt voll Blut . . .) afb. WH 10 
 Mijn ogen zijn gevestigd op God of Hij mij redt. 
 Mijn hart, hoezeer onrustig, heb ik op Hem gezet. 
 Kan ik de nacht verduren waarin Gij verre zijt? 
 Gij zult mijn gangen sturen in 't duister van de tijd. 
 
24. 9e lezing: Matteüs 27: 57-61 (Begrafenis) Dorien 



 
25. LB 590 Nu valt de nacht afb. WH 13 
 1. Nu valt de nacht. Het is volbracht: 
  de Heer heeft heel zijn leven 
  voor het menselijk geslacht 
  in Gods hand gegeven. 
 
 3. ’t Is goed, o Heer, Gij hoeft de eer afb. kruisen in de nacht 
  van God niet meer te staven. 
  Leggen wij ons bij U neer, 
  in uw dood begraven. 
 
26. Gebeden, besloten met het ‘Onze Vader…’ Coen 
 
27. Orgel: Orgelsonate no 1 in Eb BWV 525 - II Adagio - J.S. Bach afb. kruisiging 
 


