
Goede Vrijdag 
10 april, 19.30 uur – Geref. Kerk te Ommen  

 

 
 
 
Stilte  
 
 
Gebed bij Goede Vrijdag 
 
 
Het kruis wordt binnengedragen.  
Ondertussen klinkt ‘Stil, mijn ziel, wees stil’ 
 
 
Woorden bij wat komen gaat  
 
 
Aad de Haas, statie 1 – door Judas verraden  
 
 
Stem Om alle verraad dat het leven uitdooft, doven wij een kaars. 
 
 
We doven een kaars (I) 
 
 
Lied 247   
1. Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt. 

De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt. 
Andere helpers, Heer, ontvallen mij. 
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij. 

 
 

Aad de Haas, statie 2 – voor Pilatus 
 
 
We luisteren naar ‘Erbarme dich, uit de Matthäus Passion  
 
 
Stem Om alle onrecht waar mensen aan kapot gaan doven we een kaars. 
 
 
We doven een kaars (II)  
 
 
Aad de Haas, statie 3 – het kruis opgenomen 
 
 
Beklag Gods   
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Stem Om alles waar wij ons schuldig aan maken, doven we een kaars. 
 
 
We doven een kaars (III) 
 
 
Lied 836: 1 ‘O Heer die onze Vader zijt’ 
1. O Heer die onze Vader zijt, 

vergeef ons onze schuld. 
Wijs ons de weg der zaligheid, 
en laat ons hart, door U geleid, 
met liefde zijn vervuld, 
met liefde zijn vervuld. 

 
 
Aad de Haas, statie 6 – Simon van Cyrene 
 
 
Stem Om allen die juist verhard zijn geraakt, doven we een kaars. 
 
 
We doven een kaars (IV) 
 
 
Lied 925 ‘Wek mijn zachtheid weer’ 
 Wek mijn zachtheid weer. 

Geef mij terug de ogen van een kind. 
Dat ik zie wat is.  
En mij toevertrouw. 
En het licht niet haat. 

 
 
Aad de Haas, statie 8 – vallen 
 
 
Stem Om allen die een kruis moeten dragen, soms gewoon te zwaar, doven wij een kaars. 
 
 
We doven een kaars (V) 
 
 
Lied 547: 1 ‘Met de boom des levens’ 

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. 

 
 
Aad de Haas, statie 12 – gekruisigd 
 
 
Stem Om liefde die soms alles kost, doven we een kaars. 
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We doven een kaars (VI) 
 
 
Lied ‘Via Dolorosa’   

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. 
 
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. 

 
 
Aad de Haas, statie 13 – aan het kruis 
 
 
Stem Om alle verstoorde relaties doven wij een kaars. 
 
 
We doven een kaars (VII) 
 
 
We luisteren naar Lied 591 ‘Nu valt de nacht’ (instrumentaal) 
1. Nu valt de nacht.  

Het is volbracht. 
 De Heer heeft heel zijn leven 
 voor het menselijk geslacht 
 in Gods hand gegeven. 
 
 
Lezing van Markus 15:33-39 
  33Op het middaguur viel er een duisternis over het hele land, die drie uur aanhield. 34Aan het einde 

daarvan, in het negende uur, riep Jezus met luide stem: ‘Eloï, Eloï, lema sabachtani?’, wat in onze taal 
betekent: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?’ 35Toen de omstanders dat hoorden, zeiden 
enkelen van hen: ‘Hoor, hij roept Elia!’ 36Iemand ging snel een spons halen, doordrenkte die met zure 
wijn, stak de spons op een stok en probeerde hem te laten drinken, terwijl hij zei: ‘Laten we eens kijken 
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of Elia komt om hem eraf te halen.’ 37Maar Jezus slaakte een luide kreet en blies de laatste adem 
uit. 38En het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot onder in tweeën. 39Toen de centurio, 
die recht tegenover hem stond, hem zo zijn laatste adem zag uitblazen, zei hij: ‘Werkelijk, deze mens 
was Gods Zoon.’ 

 
 
Doven van de paaskaars  
 
 
Stilte 
 
 
Luthers avondgebed   
V Heer, blijf bij ons, 
 want het is avond en de nacht zal komen.  
 
 Blijf bij ons en bij Uw ganse kerk,  
 aan de avond van de dag, 

aan de avond van het leven, 
aan de avond van de wereld. 

 
 Blijf bij ons met uw genade en goedheid, 

met uw troost en zegen, 
met uw Woord en Sacrament. 

 
 Blijf bij ons, wanneer over ons komt  

de nacht van beproeving en van angst,  
de nacht van twijfel en aanvechting,  
de nacht van de strenge, bittere dood.  

 
 Blijf bij ons  
 in leven en in sterven, 

in tijd en eeuwigheid.  
 AMEN 

 
 
Het slotstuk van de Matthäus Passion 
 

Het laatste deel van de Matthäus Passion, ‘Wir setzen uns in tränen nieder’ (J.S. Bach) 
 

Wir setzen uns mit Tränen nieder  
und rufen dir im Grabe zu:  
ruhe sanfte, sanfte ruh ! 

 
NL: Huilend gaan we zitten 
en roepen u toe in het graf: 
rust in vrede, rust zacht. 

 
Ondertussen verschijnen staties 14 en 15. 
 
 
De paaskaars wordt weggedragen. 
 
 
Stilte 


