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Welkomkerk 

Voorganger:  Anneke Klavers-Bras 
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Uitleg liturgische schikking 

Op Goede Vrijdag staat de kruisiging centraal een - dood - stille tijd. Het verraad, de 
verloochening en de kruisiging. Tussen de stenen worden zilverlingen gelegd, als 
verwijzing naar het  
verraad. Een kruis van stekelige acaciatakken staat verticaal in het hart. Het hart is 
gesloten. We richten ons niet meer naar buiten, we zijn naar binnen gericht. 



Moment van stilte 
 
Aanvangslied: Blijf bij Mij (Bleibet hier, Taizé) 
 
Blijf bij Mij en waak hier bij Mij, 
waak en blijf bidden, waak en blijf bidden (4x) 
 
Bemoediging en groet 
 
Toelichting op de dienst: de weg van Jezus naar het kruis 

 
Gebed 
 
Op weg…. 
 
Lezing: Lucas 22:66 - Lucas 23:1 
 
Stilstaan….. 
 
Wie kan de handen in onschuld wassen als de liefde ontkend wordt? 
Wie van ons durft zich te laten raken door de mensen voor wie Covid-19 zo genadeloos heeft 
toegeslagen? 
Wie is in staat het lijden te dragen? 
Neem jij verantwoording voor je eigen daden? 
Wie van ons durft op te staan om het op te nemen voor vluchtelingen, kinderen uit oorlogsgebieden, 
gedupeerden in het toeslagenschandaal en de werkers in de zorg? Voor mensen die niet voor zichzelf op 
kunnen komen? 
 

Zingen:  NLB 560: 1 en 2 Hij ging de weg zo eenzaam 
 

Hij ging de weg zo eenzaam 

tot in Jeruzalem. 

Geen vriend kon langer meegaan, 

geen mens hield nog de wacht met Hem. 

Hij ging die weg voor hen. 

Hij deed dit ook voor hen. 

Hij ging de weg zo eenzaam 

tot in Jeruzalem. 

De beulen die Hem sloegen, 

bespotten met een doornenkroon. 

Hij zweeg en leed voor hen, 

Hij deed dit ook voor hen. 

Onderweg….. 

Lezing: Lucas 23: 26 en 27 



Stilstaan….. 
 
Daar gingen ze……  
Wie was er voor hen toen zij weggevoerd werden naar hún Golgotha? 
Wie ging er met hén mee? 
Zij gingen hun weg zo eenzaam………… 
Wie hielp hen? 
 
En jij? 
Zou jij het durven om midden tussen de mensen te gaan staan en je kwetsbaar op te stellen door te 
getuigen van Gods Liefde? 
Sta jij klaar om op te trekken met iemand voor wie het leven onbarmhartig en zwaar is? 
De weg is soms naar en lang, maar wie van ons staat klaar om mee te lijden? Even samen optrekken, 
even samen rusten, een tedere aanraking… en weer dóór! 
 
 Waarom mee-lijden? Hij wilde het toch zelf? 
 Niet zeuren dán en doorlopen! 
 Uw wil geschiede, toch? 
 
Welke stem volgen wij? Waar vertrouwen wij op? 
Wie helpt Hem overeind? Wie houd jij overeind? 

 
Zingen: NLB 547: 1, 2 en 6 Met de boom des levens 

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. 
2. Laten wij dan bidden 
 in dit aardse dal, 
 dat de lieve vrede 
 ons bewaren zal. 
 Kyrie eleison, 
 weest met ons begaan, 
 doe ons weer verrijzen 
 uit de dood vandaan. 
 
6. Met de boom des levens 
 doodzwaar op zijn rug 
 droeg de Here Jezus 
 Gode goede vrucht. 
 Kyrie eleison, 
 wees met ons begaan, 
 doe ons weer verrijzen 
 uit de dood vandaan. 
 



Stilstaan….. 
 
Op hun weg treffen zij wenende vrouwen. 
Wie weent om wie? 
Mensen in rouw om moeders, vaders, kinderen, die zij verloren aan de dood. 
Mannen, vrouwen, die hun partner verloren en alleen verder moeten. Maar hoe? 
Hoor je het stille verdriet? 
Zie je de eenzaamheid en onmacht? 
 
Wie rouwt er om kinderen die het slachtoffer zijn van gewelddadige machthebbers? 
Wie ziet de onmacht van de moeders? 
Ben jij met ontferming bewogen over de getroffenen door Corona? 
Ben jij ook een van hen? 

 
Onderweg….. 
 
Lezing: Lucas 23: 32-34 

Lezing: Lucas 23: 35-46  

De kaars wordt gedoofd  

Stilte 
 
Gebed 
 
Zingen: NLB 575: 1, 2 en 4 Jezus, leven van ons leven 
 

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, duizendmaal, o Heer, 
 zij U daarvoor dank en eer. 

 

2. Gij die alles hebt gedragen 
al de haat en al de hoon, 
die beschimpt wordt en geslagen, 
Gij rechtvaardig, Gij Gods Zoon, 
als de minste mens gebonden, 
aangeklaagd om onze zonde. 
Duizend, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer. 

3. 

   4. Alle leed hebt Gij geleden, 
 Gij gedragen met geduld. 

Als een worm zijt Gij vertreden 
zonder schuld, om onze schuld, 



opdat wij door U verheven 
als verlosten zouden leven. 
Duizend, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer. 

 
Stilgezet…..  
 
Het is donker. Er is geen weg meer terug. 
Zie je het nu? Heb je het mee-beleefd? 
Het is gebeurd. 
Zwarte donkere nacht. Een God-verlaten plek, ver weg van de bewoonde wereld. 

 

Het is óns lijden dat Hij draagt en het lijden van zieken, stervenden, vluchtelingen, hongerigen, dorstigen, 
gevangenen en van diegenen die geen helper hebben. Het is volbracht! 

 

De schellen vallen ons van de ogen: Hij was werkelijk Gods Zoon… 

 
Zingen: NLB 590 Nu valt de nacht 
 
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 



Online diensten vanuit de Welkomkerk 
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Aanvang  19.30 uur 
M.m.v. enkele gemeenteleden 
 
Paasmorgen 4 april 2021 
Aanvang 10.00 uur 
Voorganger ds. Auke Hamstra 
Organist Peter de Rijke 
m.m.v. Vaya con Dios o.l.v. Cor Meijboom 
 
 
 


