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 Goede Vrijdag 10 april 2020 19:30 uur 
Wake bij het kruis 

 
 Voorganger:  Ds. Elly Urban en ds. Hans 

Tissink 
 Organist: 

Koster: 

Kees Kuiper 

Henk Tienstra 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 

De kerk is stil en de tafel is leeg.  
 

De Paaskaars en drie kruiswegkaarsen op tafel 
branden. 

 
DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

 
Stilte 

 
Opening  

v: Heer, wees ons genadig 
 OP U HOPEN WIJ 

 Wees onze sterkte, iedere dag 
 WEES ONZE HULP IN TIJDEN VAN NOOD 

 

Kyriëgebed op deze Goede Vrijdag in coronatijd:  
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Lied 1003 Stil is de straat overal (met 4 coupletten 
geschreven bij de coronacrisis, zie tekst onderaan)  

 

RONDOM HET WOORD DE KRUISWEG 
 

Korte inleiding op het lijdensevangelie  
 

Eerste schriftlezing:  Johannes 19: 14-22 
 

Gedicht 
 

‘De soldaat die Jezus kruisigde’ van Martinus Nijhoff 
 

Wij sloegen hem aan 't kruis. Zijn vingers grepen 
Wild om den spijker toen 'k den hamer hief - 

Maar hij zei zacht mijn naam en: 'Heb mij lief -' 
En 't groot geheim had ik voorgoed begrepen. 

 

Ik wrong een lach weg dat mijn tanden knarsten, 
En werd een gek die bloed van liefde vroeg: 

Ik had hem lief - en sloeg en sloeg en sloeg 
Den spijker door zijn hand in 't hout dat barstte. 

 
Nu, als een dwaas, een spijker door mijn hand, 

Trek ik een visch - zijn naam, zijn monogram - 
In ied'ren muur, in ied'ren balk of stam, 

Of in mijn borst of, hurkend, in het zand, 
 

En antwoord als de menschen mij wat vragen: 
'Hij heeft een spijker door mijn hand geslagen.' 

 
1e kaars wordt gedoofd 

  

Tweede schriftlezing:  Johannes 19: 23-27 
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Beeldmeditatie bij schilderij ‘Witte Kruisiging’ van Marc 

Chagall  

 
2e kaars wordt gedoofd 

  
Derde schriftlezing:   Johannes 19: 28-30  

 
3e kaars wordt gedoofd 

 
Stilte  

 
Pianomuziek en Paaskaars wordt wegdragen  

  
Gebeden  

 
Vierde Schriftlezing: Johannes 19: 38-42 

 

Muziek 
 
Erbarm dich mein o Herre Gott, J.S. Bach, BWV 721 
 
Erbarm dich mein o Herre Gott, 

nach Deiner groß'n Barmherzigkeit, 
wasch ab mach rein mein Missetat, 

ich kenn mein Sünd und ist mir leid; 
allein ich dir gesündigt hab,  
das ist wider mich stetiglich; 
das Bös vor Dir mag nicht bestahn, 
Du bleibst gerecht, ob Du urtheilest mich. 

 

 
……… 

Stil is de straat overal                   Lied 1003 : 1 en 5,  met 

daartussenin strofen a t/m d: 
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1. Stil is de straat. Overal 
mensen in huizen verdwenen, 
even een luide sirene –  
stil is de straat overal.  
 
Komt er, God, een nieuwe morgen 
als een teken van uw trouw, 
worden wij bevrijd van zorgen? 
God, kom gauw. 

a. Klassen, kantoren zijn leeg. 
Thuis moeten werken of leren, 
hoe alles organiseren? 
Klassen, kantoren zijn leeg. 
 
Komt er, God, een nieuwe morgen… 

b. Mensen zijn bang overal. 
Ieder op afstand gehouden: 
ben je niet ziek of verkouden? 
Mensen zijn bang overal. 
 
Komt er, God, een nieuwe morgen… 

c. Mensen gebonden aan huis. 
Puzzels of brieven of boeken. 
Bellen, maar niemand bezoeken. 
Mensen gebonden aan huis. 
 
Komt er, God, een nieuwe morgen… 

d. Veel in ons leven valt stil. 
Doorgaan en ’s nachts liggen malen: 
kan ik nog alles betalen? 
Veel in ons leven valt stil 
 
Komt er, God, een nieuwe morgen… 
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5. Stil is de straat. Overal 
mensen in huizen verdwenen, 
even een luide sirene –  
stil is de straat overal.  

Muziek: Jan Raas Strofen 1 en 5 en refrein: Jan Jetse Bol  
Strofen a tm d: Gert Landman, maart 2020 
Gemaakt op verzoek van Otto Grevink, voor www.mijnkerk.nl 

 

http://www.mijnkerk.nl/

