
 
 

Liturgie voor 10 april 2020, Goede Vrijdag 

Voorganger ds Sj. Maliepaard, m.m.v. verschillende organisten 

met gemeente en koorzang. 

Gedicht: Heleen Maliepaard  

 

Inleidend orgelspel: Ik wil mij gaan vertroosten  

Inleidend woord  

Aanvangslied: Psalm 69:4 Tot U, o HEER, tot U is mijn gebed. 

Stil gebed, votum en groet 

Gezang 177: 1,2,4,6  Leer mij o Heer uw lijden recht betrachten. 

Gedicht: Golgotha van nel Benschop door Heleen Maliepaard  

Johannes de Heer 62, Jezus, mijn Heiland. 

Gebed 

Schriftlezing: Johannes 19:16b-37 

Gezang 182:1,6:  Jezus leven van ons leven.  

Preek n.a.v. Johannes 19:26,27 

“Toen nu Jezus Zijn moeder zag en de discipel die Hij liefhad, bij haar zag staan, 

zei Hij tegen Zijn moeder: Vrouw, zie uw zoon. Daarna zei Hij tegen de discipel: 

Zie, uw moeder. En vanaf dat moment nam de discipel haar in zijn huis.” 

Evangelische Liedbundel 189a:1,2,3 Vaste rots van mijn behoud 

Dank- en voorgebeden. 

Slotlied: Op Toonhoogte 190. Heer, U bent mijn leven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zegen 

Evangelische Liedbundel 409:1-4. Ik zie een poort wijdt open staan.  

Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta. 

Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt. 

Uw woord is het pad de weg waarop ik ga. 

Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta. 

Ik zou niet meer vrezen, want U bent bij mij. 

Heer, ik bid U, blijf mij nabij. 

 

‘k geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd. 

eeuwige Zoon van God, die mens werd zoals wij. 

U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons. 

en met God de Vader en verenigt met uw volk. 

Tot de dag gekomen is van uw wederkomst. 

dan brengt U ons thuis in Gods rijk. 

 

 

 

Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw. 

Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart. 

En niets in dit leven zal ons scheiden Heer. 

Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los. 

Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd. 

En in uw vergeving leef ik nu. 

 

Vader van het leven, ik geloof in U. 

Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U. 

Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht. 

U die via duizend wegen ons hier samen bracht.. 

En op duizend wegen, zendt U ons weer uit 

Om het zaad te zijn van Godsrijk. 

 


