
Dienst op Goede Vrijdag 
15 april 2022 

in de Slangenburgse kerk

voorganger ds. Helma van Loon
organist en dirigent Maarten Barneveld
koor TODA uit Rijssen
pianist Hans van der Werf
cellist Anne Knappstein

De kruiswegstaties zijn geschilderd door:
Gert Lotterman, Geertrui Rijnberk, Gerda van Delden, Margreet Dorleijn,

Ineke Bruggeman, Ella Schilder, Els Lotterman en Ada Westra

Koor: LB 576b

Lied: LB 576b: 5, 6 en 7

Stilte

Koor: Bemoediging en groet

Inleiding op de kruisweg

Gebed

1. JEZUS GEVANGEN GENOMEN

Schriftlezing: Johannes 18: 1-10
Stilte
Tekst
Koor: Agnus Dei

2. JEZUS VERLOOCHEND

Schriftlezing: Johannes 18: 12-27
Stilte
Tekst 
Lied: LB 575: 1 en 6

3. JEZUS VOOR PILATUS

Schriftlezing: Johannes 18: 28-40
Stilte
Tekst
Koor: Vader waarom?

4. JEZUS BESPOT

Schriftlezing: Johannes 19: 1-16a 
Stilte
Tekst
Koor: Mijn leven als offer



5. JEZUS GEKRUISIGD

Schriftlezing: Johannes 19: 16b-22
Stilte
Tekst
Koor: Abandoned to the Cross

6. JEZUS EN ZIJN MOEDER

Schriftlezing: Johannes 19: 23-28a
Stilte
Tekst
Lied: LB 587: 5

7. JEZUS GESTORVEN EN BEGRAVEN

Schriftlezing: Johannes 19: 28b-42
Stilte
Tekst
Koor: Forsaken

Gebed
V Aan U die het leven bent en het leven geeft, wordt het leven ontzegd onder ons. Vergeef ons

de dwaasheid, dat we de bron van ons bestaan willen dempen. Leer ons ontdekken hoezeer U
de zin bent van ons bestaan. Leer ons geloven dat wij meer mens worden naarmate U meer
onze God bent, dat wij onszelf pas wezenlijk vinden in de overgave aan U. 

A Ontferm U over ons, God, en wees ons genadig! 
V Heer, het geheim van uw kruisweg gaat ons te boven: U bent geen slachtoffer geworden, U

hebt het willen zijn. U bent niet de dupe geworden van het verraad van Judas, de haat van de
vromen, ’t beleid van de machthebbers of de gang van het lot. U ging de koninklijke weg van
uw eigen hart. Dat alles begrijpen kunnen wij niet. Uw weg verklaren lukt ons niet. Maar één
ding is ons helder als de dag: het geheim van uw kruis is de trouw van uw liefde.

A Ontferm U over ons, God, en wees ons genadig!
V U weet hoeveel een mens kan verdragen en waar het einde is van zijn kracht. U hebt onze

zwakheid tot op de bodem gedeeld. Leer ons nooit vergeten dat U ons niet verbiedt om zwak
te zijn, maar dat U ons aanbiedt om steeds weer kracht te putten uit U, die daartoe geheel uit-
geput wilde worden, en op te staan, bemoedigd door wat U volbracht.

A Ontferm U over ons, God, en wees ons genadig!
V Over U zijn wij gevallen, Heer. U ziende ontdekken we pas het gewicht van onze schuld;

ontdekken we pas hoe eindeloos verdraagzaam U met ons moet zijn. Heer van ons hart, U wilt
dus tot het uiterste dat wij op U steunen zullen. Laat ons dat dan niet in hoogmoed afweren en
uw leed verzwaren. Erbarm U over allen die vallen.

A Ontferm U over ons, God, en wees ons genadig!
V Heer, uw liefde is sterker dan de dood. Uw zwijgen overstemt alle macht van het duister. Uw

zwakheid trotseert alle tegenstand: 
U is gegeven alle macht in hemel en op aarde. 

A Ontferm U over ons, God, en wees ons genadig! Amen.

Lied: LB 590

Zegen 

De paaskaars wordt gedoofd. In stilte verlaten we de kerk.
Buiten bij het kruis worden kaarsjes neergezet.
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