
PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD 
orde voor het avondgebed  
op goede vrijdag 10 april 2020, 19:30 uur 
in de Stefanuskerk te Noorddijk 

 
woord bij de opening 
gebed 

Wanneer geen kloof 
zich dichten laat, 
onoverkomelijk 
de bergen zijn 
van alle pijn en moeite, – 
wees Gij alleen dan 
onze God, 
een schuilplaats 
tegen weer en wind, 
een stem die roept, 
een hart dat weet. 
 
Wanneer een mens 
zich zo verlaten weet 
dat hij in zwijgzaamheid verhardt, – 
wanneer een mens 
zich zo verraden weet 
dat zelfs uw Naam gemeden wordt, – 
laat dan de woorden 
van uw Zoon 
ons in het hart geschreven staan: 
ons leven in uw handen 
aanbevolen. 
 
En in de kou 
tot in de dood 
gaat hij - 
aangewezen op niets 
dan uw liefde 
Bewaar ook ons  
voor de nacht die blijft,  
met Hem. 

[naar: Dienstboek blz. 1098, nr. 6] 
 

lied Liedboek 558, cantor: 1.2.6; allen 6 vanaf “kyrië eleison” en geheel 7.9.10 
 
Psalmengebed Psalm 22 - (Liedboek 22) 

cantor: antifoon  
De Heer is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood van het kruis. 
Daarom zal in de Naam van Jezus alle knie zich buigen van hen, 
die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. 

gelezen     vers 1-9 
cantor: gezongen  Liedboek 22, vers 4 (berijmd) 
gelezen     vers 20-25 
cantor: gezongen  Liedboek 22, vers 11 (berijmd) 
allen: gezongen   Liedboek 22, vers 12 
cantor: antifoon 
 

  



lezing 
Joh 18,1, 1-11 

Lied 587, 1; cantor 
Joh 18, 12-27 

Lied 587, 2: allen 
Joh 18, 28-40 

Lied 587, 3: cantor 
Joh 19, 1-16A 

Lied 587, 4: allen 
Joh 19, 16B-27 

Lied 587, 5: allen 
Joh 19, 28-30 

stilte 
Joh 19, 31-37 

Lied 587, 6: cantor 
7: allen 

stilte 
 
orgelspel, slotkoor uit de Matthäus Passion (J.S. Bach) 
voorbeden 
lied Liedboek 584, vers 1: cantor; vers 2 en 3: allen; vers 4: cantor; vers 7 en 8: allen 

(dit is een bewerking van “stabat mater dolorosa” een laat-middeeuws gedicht dat het verdriet  
van Maria aan het kruis verwoordt. Van oudsher heeft het een plek in processies op Goede Vrijdag, niet per se in 
de liturgie. Sytze de Vries heeft de 20 coupletten van het oorspronkelijke gedicht volledig herzien en er een meer 
Bijbelse inhoud aan gegeven. Van de processie is de melodie gebleven, een 17e eeuwse melodie, korte regels die 
de processielopers door de straten kunnen zingen. Tenslotte: het “stabat mater” is in de loop der eeuwen door 
vele componisten - onder wie Pergolesi en Haydn  - getoonzet.) 

 
woord bij de afsluiting 

V: Niet alles wat gebeurt 
op deze wereld en in ons leven 
valt samen met uw wil; 
maar het wordt wel omsloten door uw liefde. 
Voed ons vertrouwen Heer, onze God.  

[naar W.R van der Zee] 
 
 
 

in de kerk: Reinder de Jager (koster); Gerard van Reenen (organist), 
Helmer Roelofs (cantor); Gré Busz (lector); Jan Wilts (predikant). 


