
Liturgie - viering op Goede Vrijdag 10 april 2020 – Welkomkerk 

Welkom 

 

Stil Gebed – Bemoediging en Groet 

 

Wij Zingen NLB 418: 1 en 3 

God schenk ons de kracht  

dicht bij u te blijven, 

dan zal ons geen macht  

uit elkander drijven. 

Zijn wij in U een,  

samen op uw wegen 

dan wendt ons tot zegen  

lachen en geween. 

 

Vrede, vrede laat 

Gij in onze handen, 

dat wij die als zaad 

dragen door de landen, 

zaaiend dag aan dag, 

zaaiend in den brede, 

totdat in uw vrede 

ons hart rusten mag. 

 

Gebed bij de opening van Gods Woord 

 

Lezing: Johannes 18: 12-27 

 

Wij luisteren naar ‘Lenten Meditation’ – Rejoice  

Lenten Meditation – Overdenking voor de Lijdenstijd 

 

Jesus Christ, my saviour, 

  Jezus Christus, mijn Redder 

lived for me and died, 

  Leefde voor mij en stierf 

source of my salvation, 

  Bron van mijn verlossing 

yet was crucified. 

  Maar toch gekruisigd. 

 

Peace that knows no measure, 

  Vrede, die geen maat heeft 

this by faith I see. 

  Door geloof mag ik het zien 

Love that knows no ending, 

  Liefde, die geen einde kent 

Jesus died for me. 

  Jezus stierf voor mij. 

 

Lord, we renew, 

  Heer, wij vernieuwen 

our commitment these 40 nights and days 

  Onze toewijding in deze veertig dagen en nachten 

 



and Lord, by your grace, 

  En Heer, help ons door uw genade  

help us change our sinful ways. 

  Onze zondige wegen te verlaten. 

 

Hear me now Lord Jesus, 

  Hoor mij nu, Heer Jezus 

I will never stray, 

  Ik zal dan nooit verdwalen 

I will never wander, 

  Ik zal nooit van U weglopen 

hear me, as I pray. 

  Hoor mij zo, als ik bid. 

 

Free me now from darkness, 

  Bevrijd mij nu van duisternis 

cleanse me now from sin. 

  Reinig mij van zonde 

Pardon my transgressions, 

  Vergeef mij mijn overtredingen 

make me pure within. 

  Maak mij van binnen rein. 

 

Lord, we renew, 

  Heer, wij vernieuwen 

our commitment these 40 nights and days 

  Onze toewijding in deze veertig dagen en nachten 

and Lord, by your grace, 

  En Heer, help ons door uw genade  

help us change our sinful ways. 

  Onze zondige wegen te verlaten. 

 

Amen, amen. 

Amen. 

 

Lezing: Johannes 19: 25-30 

 

De Paaskaars wordt gedoofd 

 

Wij luisteren naar ‘Zie hoe Jezus daar loopt’ Opwekking 614 

   https://www.youtube.com/watch?v=FqE_G7YA5gk  

    

Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem 

Met een kruis op Zijn rug en een doornen kroon 

Hoor de menigte schreeuwt en roept 'Kruisig hem!' 

Zo gaf God zijn eigen Zoon 

 

Zie Het Lam aan het kruis daar op Golgotha 

Als de koning der Joden word Hij veracht 

Zie de liefde voor ons in Zijn ogen staan 

als Hij roept 'Het is volbracht!' 

Ja, ik dank U voor Uw genade, o Heer 

Dat U het kruis voor mij droeg. 

https://www.youtube.com/watch?v=FqE_G7YA5gk


U bewijst Uw genade aan mij, telkens weer 

Uw genade is mij genoeg 

 

In het rijk van de dood is Hij neer gedaald 

Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan 

maar de steen van het graf is nu weg gehaald 

Jezus leeft! Hij is opgestaan! 

 

Ja, ik dank U voor Uw genade, o Heer 

Dat U het kruis voor mij droeg 

U bewijst Uw genade aan mij telkens weer 

Uw genade is mij genoeg 

 

En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid 

Met ontzag en respect kniel ik voor U neer 

U bent Koning en God tot in eeuwigheid 

U bent Jezus de hoogste Heer 

 

Ja, ik dank U voor Uw genade, o Heer 

Dat U het kruis voor mij droeg 

U bewijst Uw genade aan mij telkens weer 

Uw genade is mij genoeg  

  

Ja, ik dank U voor Uw genade, o Heer 

Dat U het kruis voor mij droeg 

U bewijst Uw genade aan mij telkens weer 

Uw genade is mij genoeg 

Uw genade is mij genoeg 

Uw genade is mij genoeg.. 

 

Overdenking 

 

Wij luisteren naar Via Dolorosa - Sela – Kinga Ban 

  https://www.youtube.com/watch?v=uBU9HHkIKfA 

 

Langs de Via Dolorosa in Jeruzalem die dag,  

verdrongen zich de mensen in de straat.  

Daar staarden ze Hem na:  

de man die sterven moest op Golgotha. 

 

Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg,  

ging de Christus, onze Koning als een lam.  

Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart, is Hij gegaan,  

langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha. 

 

Er kwam bloed uit al zijn wonden, uit de striemen op zijn rug,  

uit de kroon van doornen om zijn hoofd geklemd. 

En Hij droeg met elke stap  

de hoon van hen die schreeuwden: “Kruisigt Hem!”. 

Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg, 

ging de Christus, onze Koning als een lam. 

Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart, is Hij gegaan, 

langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha 

https://www.google.nl/search?q=Sela&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3ME4zN84qWcTKEpyakwgAMNFlKxUAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwje9vmUkMTjAhUBfFAKHWomCTcQMTAAegQIDRAF
https://www.youtube.com/watch?v=uBU9HHkIKfA


 

Zijn kruis werd een troon, zijn bloed wast ons schoon 

en het stroomt door het hart van Jeruzalem. 

 

Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg, 

ging de Christus, onze Koning als een lam. 

Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart, is Hij gegaan, 

langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha. 

 

Gebeden 

 

Zingen: lied 575 1 en 6 

 

1. Jezus, leven van ons leven, Jezus, dood van onze dood, 
Gij hebt U voor ons gegeven, Gij neemt op U angst en nood, 

Gij moet sterven aan uw lijden om ons leven te bevrijden. 

Duizend, duizend maal o Heer, zij u daarvoor dank en eer. 

 

2. 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. 

 

Zegen 


