
 

 
GOEDE VRIJDAG 2 april 2021 

Gedachtenis van het lijden en sterven 
van Jezus Christus, onze Heer 

 
Voorganger: Ds. Niels A. Gillebaard 
Organist/pianist: Diny Kotterer 
M.m.v.: Ineke de Boer en Piet Dekker 

 
Muziek 
 
Inleidende woorden 
 
Gedicht: Nel Benschop – Mijn leven heeft een doel 
 
Een regel is in mijn gedachten blijven haken,  
een regel uit: "Ein Deutsches Requiem". 
Ik luisterde maar half, want ik zat werk te maken, 
 en toen zong daar een diepe mannenstem: 
(een klagend koor herhaalde zacht dezelfde woorden) 
"Mijn Gott, und dass mein leben ein ziel hat".  
Een doel-hoe kwam het, dat ik juist die woorden hoorde?  
Want dát was het, wat ik zo vaak vergat,  
omdat ik opgesloten was binnen de muren  
van mijn verdriet en van mijn eenzaamheid;  
ik zag het dóél niet meer, omdat ik slechts bleef turen  
naar dat, wat mij van God en mensen scheidt.  
Nu weet ik het wel weer; het komt ook door dat zingen:  
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Mijn leven hééft een doel, daar God het richt. 
-Wat vreemd, dat God je soms door zulke kleine dingen  
terug kan voeren in Zijn blijde licht.- 
 
Muziek: Brahms – Herr, Lehre doch mich (tot 3.44 afspelen) 
 
Herr, lehre doch mich,  
daß ein Ende mit mir haben muß, 
und mein Leben ein Ziel hat, 
und ich davon muß.  
 
Siehe, meine Tage sind  
einer Hand breit vor dir,  
und mein Leben ist wie nichts vor dir.  
 
Herr, lehre doch mich,  
daß ein Ende mit mir haben muß, 
und mein Leben ein Ziel hat, 
und ich davon muß.  
 
Heer, leer mij toch,  

Dat ik eindig ben 

En dat mijn leven een doel heeft 

En dat ik vergankelijk ben  

 

Zie, mijn levensdagen  

zijn voor u een handbreed lang 

En mijn levensduur  

is in verhouding met u als niets 
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LIJDENSVERHAAL 
 
 Johannes 18: 1 – 11 verraden en gevangen genomen 
 

Meditatie 
 
Zingen: NLB 587:1  
 
 Johannes 18: 12 – 27  verhoor en verloochening 
 

Meditatie 
 

Zingen: NLB 587:2 
 
 Johannes 18:28 - 19:3 ‘Bent u de koning van de Joden?’ 
 

Meditatie 
 

 
Zingen: NLB 587:3 
 
 Johannes 19: 4 – 16 ‘Kruisig hem, kruisig hem!’ 
 

Meditatie 
 

 
Zingen: NLB 587: 4 en 5 
 
 Johannes 19: 17 – 30 Het is volbracht 
 
De kaars wordt gedoofd  
 
Stilte 
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 Johannes 19: 31 -37 ‘Het was voorbereidingsdag…’ 
 
Zingen: NLB 587:6 
 
 Johannes 19: 38 – 42 in het graf gelegd  
 
Zingen: NLB 587: 7 
 

DE GEBEDEN 
 
Goede Vrijdaggebeden 
Stilgebed 
Onze Vader 
 

Zingen: NLB 590: 1, 3 en 5 ‘Nu valt de nacht’ 
 
Het licht gaat uit. 

 

Wij gaan in stilte de nacht in, wachtend op het doorbreken 

Van Gods licht. 

 


