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 Deze is te beluisteren via kerkomroep : opname  Goede Vrijdag 10 april 11:15u 

Orde van dienst Goede Vrijdag - Kruispasen 

Evangelisch-Lutherse Gemeente Woerden, 10 april 2020 

De altaartafel is leeg. De dienst begint in stilte.  

Voorganger: ds. Maarten Diepenbroek, Organist: Jeroen de Haan, Ouderling: Jochem Sneep 

Preludium: O Mensch, bewein dein Sünde groß (BWV 622) van Johann Sebastian Bach (1685-

1750) 

Welkom, uitnodiging om stil te worden  

Stil gebed 

Openingsgebed  

Verborgen God,  

U hebt zich aan ons laten zien,  

in een Man van smarten,  

een mens in dodelijke verlatenheid.  

Nu wij vanavond zijn kruisweg gedenken,  

bidden wij,  

dat zijn liefde de hoop in ons doet opbloeien,  

dat U ons niet alleen laat,  

dat wij ons kunnen verlaten op U 

bij alles wat ons overkomt, 

vandaag en tot in lengte van dagen.  

Amen.  

Zingen: Psalm 22: 1, 2, 3 omsloten door de introïtusantifoon ‘De Heer is gehoorzaam 

geworden tot de dood, ja, tot de dood van het kruis. Daarom zal in de Naam van Jezus alle 

knie zich buigen van hen, die in de  hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn’ 

(Filippenzen 2, 8b en 10a).  

De Schrift  

Eerste lezing uit de Thora: Exodus 12, 29-42 door Jochem 

Zingen: Gradualepsalm: 22: 7, 8, 10  

Het lijdensverhaal, afgewisseld met liederen  

Lezen: Johannes 18, 1-11 (‘Gevangen genomen’) door Maarten  

Zingen: Lied 576a: 1, 2, 3  

Lezen: Johannes 18, 12-27 (‘Het verhoor’) door Jochem  

Zingen: Lied 582 



2 
 

Lezen: Johannes 18, 28 - 19, 3 (‘Jezus voor Pilatus’) door Maarten  

Zingen: Lied 586 

Lezen: Johannes 19, 4-16 (‘Weg met hem’) door Jochem   

Zingen: Lied 584 

Lezen: Johannes 19: 17-30 (‘En zij kruisigden hem’) door Maarten  

Zingen: Lied 577 

Lezen: Johannes 19: 31-42 (‘En er was daar een hof’) door Jochem   

Stilte  

De gebeden  

Dit zijn de zogenaamde Goede Vrijdaggebeden. Volgens de traditie wordt hierin gebeden 

voor (1) de kerk en haar eenheid, (2) voorgangers en ambtsdragers, (3) overheden en 

machthebbers, (4) voor hen die lijden (5) voor de geloofsleerlingen (6) voor Israël, Gods 

eigen volk (7) voor de volken en (8) voor de vrede.  

Elke voorbede wordt besloten met het refrein van Lied 547  

Onder het kruis van Jezus Messias richten wij ons tot U en bidden:  

voor uw kerk in de wereld, voor uw kerk in deze stad,  

dat wij vreugde en vrede vinden in U 

volharding in het geloof 

vertrouwen in elkaar 

eenheid in uw Naam.  

Laten wij bidden:  

voor allen die het woord bedienen, geroepen tot het ambt 

en voor alle gelovigen   

geef ze hart en ziel, 

om vol te houden,  

om lief te hebben.  

Laten wij bidden:  

voor overheden en machthebbers,   

voor wie ons regeren in dit land,  

voor wie besturen in deze stad,  

om wijsheid en mildheid,  

dat zij recht doen aan mens en dier,  

uw schepping.  
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Laten wij bidden:  

voor hen die lijden,   

voor wie in nood verkeren,   

voor de bedroefden, de zieken en de stervenden,  

voor wie achterblijven met hun verdriet,  

voor wie eenzaam zijn, of radeloos,  

voor wie onderdrukt worden of vervolgd,   

voor vluchtelingen en voor wie gevangen zijn, 

wees met al uw kinderen in nood.   

Laten wij bidden:  

voor alle geloofsleerlingen  

voor wie zich voorbereiden op hun doop,  

voor hen die hun doopbelofte vernieuwen  

en opnieuw voor U kiezen, 

voor jongeren,  

die twijfelend of aarzelend hun weg vinden,  

of juist vol vuur uw naam belijden; 

voor allen die niet in U kunnen of willen geloven,  

dat wij elkaar nooit veroordelen,  

maar leven vanuit de maat van uw liefde.  

Laten wij bidden:   

voor Israël bidden wij,  

voor de kinderen van wet en profetie,  

die ons zijn voorgegaan,  

en ons nog voorgaan,  

in de verwachting van de Messias.  

O God, geef Israël vrede,  

zo bidden wij schuldbewust.  

Laten wij bidden:  

voor allen die het Jeruzalem van hier en nu bewonen,  

voor alle volken, al uw mensenkinderen op deze aarde,  

dat wij ons niet voor elkaar afsluiten,  

maar ons laten gezeggen door het gebod: 

‘heb uw vijanden lief’.  
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Laten wij bidden:  

voor vrede bidden wij,  

vrede in de wereld,  

dat oorlogen smeulen,  

ban uit ons weg, alle haat en geweld,  

en geef  

- wanneer wij verscheurd worden, door jaloezie of achterdocht -  

vrede in ons hart.  

Laten wij bidden:  

Zo bidden wij, door Jezus Messias, die onze Meester is.  

Amen.   

Kruishulde  

In stilte wordt er een roos bij het kruis gelegd. Tekst ter overweging bij de kruishulde: 

Christen en heiden, een tekst van Dietrich Bonhoeffer (juli 1944) 

Mensen gaan naar God in hun nood 

smeken om hulp, vragen om brood en geluk, 

verlossing van ziekte, schuld en de dood. 

Zo doen ze allen, christen of heiden.  

Mensen gaan naar God in hun nood, 

vinden hem dakloos, verarmd en veracht, 

verzwolgen door zonde, zwakte en dood.  

Christenen staan bij God in zijn lijden.  

Naar alle mensen gaat God in hun nood, 

verzadigt hun lichaam en ziel met zijn brood, 

sterft voor christen en heiden de dood aan het kruis 

en beiden vergeeft hij.  

Zingen: Lied 561  

In uw handen Heer, bevelen wij ons leven,  

In U, o Heer, die ons verlost hebt, God in waarheid. 

Bewaar ons als uw oogappel, Heer,  

In de schaduw van uw vleugels schuilen wij.  

En hoor ons, wanneer wij samen bidden:  

Onze Vader…  

De dienst eindigt in stilte  


