
Ontmoetingskerk, 
Heerde

Deze beamerpresentatie is bedoeld voor  persoonlijk 
gebruik om onze kerkdienst mee te beleven.

Deze presentatie, of delen ervan, mogen niet worden 
verspreid of gebruikt voor andere doeleinden, zonder 
schriftelijke goedkeuring vooraf van de 
Ontmoetingskerk te Heerde.
Op liederen en teksten kunnen auteursrechten van 
toepassing zijn van schrijvers of componisten.



Vrijdag 2 april 2021

Goede Vrijdag

Voorganger : Ds. Leonard van Wijk
Orgel en piano : Henk van der Maten
Zang : Yvonne en Theo van der Wal
Koster : Daan de Jonge

En met medewerking van velen



VOORAF: Als kijker kun je je thuis 
voorbereiden door op een bord of een schaal 
7 waxinelichtjes aan te steken. 
Tijdens het lezen van het Lijdensverhaal 
zullen we na elk gedeelte een kaars doven; 
daarin kun je thuis volgen.



OM TE BEGINNEN

Orgelspel door Henk van der Maten

Welkom en mededelingen door 

ouderling.

Aansteken Paaskaars door diaken:

Ouderling: “Licht van Christus”.

Allen: “Wees ons baken in een 

donkere tijd”



Aanvangslied Liedboek 791 : 1,2,4,6
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Drempelgebed



Door de voorganger gezongen Drempelgebed 
“In deze Stilte” – van Sela.

Geef ons uw vrede, in deze stilte. 
Breng onze onrust tot rust.
Geef ons uw vreugde, in deze stilte. 
Breng onze onrust tot rust.
Geef ons uw zegen, in deze stilte. 
Breng onze onrust tot rust.

Hierna bidden we het Kyriegebed 
en worden er 7 kaarsen ontstoken

We kijken en luisteren naar:
Tessa Huiskes: “I still believe” 





In dialoog wordt het Lijdensevangelie uit Johannes18 
en 19 voorgelezen, het begint met vers 18 :1 tot 11, 
“Het verraad van Judas”

Hierna doven we de 1e kaars en zingen Lied 528: 1,3,5





Liedboek 528: 1,3,5
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Liedboek 528: 1,3,5



We lezen Johannes 18: 12 tot 27 
“De arrestatie van Jezus”

We doven de 2e kaars en zingen Lied 558:1,2,3





Liedboek 558:1,2,3
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We lezen Johannes
18: 28 tot 40 

“Jezus bij Pilatus”

We doven de 3e kaars en luisteren naar
“Via Dolorosa” door Elise van der Wal op altsax en 
Henk vd Maten op piano  





We lezen Johannes
19: 1 tot 16a “Het volk roept Kruisig hem”

We doven de 4e kaars en zingen: Lied 558:5,6,7



Liedboek 558:5,6,7
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We lezen Johannes  19: 16b tot 22
“Jezus wordt gekruisigd op Golgotha”

We doven de 5e kaars en luisteren naar een spiritual 
gezongen door Rene Nijhof met piano begeleiding





We lezen Johannes  19: 23 tot 30
“Het is volbracht.”

We doven de 6e kaars en zijn een moment stil
Daarna luisteren we naar Yvonne en Theo van der Wal 
die het “Angus Dei” zingen





Lam van God, dat de zonde der wereld draagt.
Heer, ontferm U over ons.
Lam van God, dat de zonde der wereld draagt.
Heer, geef vrede overal.



We lezen het laatste deel van Johannes  19: 31 tot 42
“Jezus wordt begraven.”

We doven de 7e en laatste kaars samen met de 
Paaskaars en zingen het lied “Niet het einde” op de 
melodie  “wat de toekomst brenge moge”



Lied “Niet het einde” : 1,2 

Niet het einde was Zijn lijden
Niet het einde was Zijn nood
Niet het einde was Zijn sterven
Niet het einde was Zijn dood
God was groter dan Zijn lijden
God was groter dan Zijn nood
In Gods handen lag Zijn leven
In Gods handen was Zijn dood



Lied “Niet het einde” : 1,2

Niet het einde is ons lijden
Niet het einde onze nood
Niet het einde is ons sterven
Niet het einde onze dood
God is groter dan ons lijden
Groter ook dan onze nood
In Gods handen ligt ons leven
In Gods handen onze dood



We luisteren naar een gesprek tussen Leonard en 
Sarah “O wat een jaar !”

Symboolhandeling: we brengen al onze last van dit 
jaar naar het kruis…
Terwijl we zingen: Lied 139.d 
“Heel het duister is vol van luister” (Taizé) herhalen.

Overgaand in voorbeden, met als acclamatie Lied 
301.a “kyrie eleison”



Liedboek 139d



Liedboek 301a



Slotwoorden: Psalm 22-29.

“Mijn God mijn God, waarom hebt U mij alleen 
gelaten?” 
“Hoor mijn gebed en bevrijd mij. Dan zal ik U 
danken in de tempel.
Tegen iedereen zal ik zeggen ”Heb eerbied 
voor de Heer, en zing voor Hem!”
Want: Hij ziet de ellende van arme mensen,
mensen in nood laat Hij niet alleen. Hij hoort 
hun gebed om hulp.
Ik zal in de tempel een danklied voor U 
zingen: 
De Heer is koning van alle volken.”  

Slotlied: Lied 575:1,6.
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Overgang naar Stille Zaterdag: we verlaten de kerk in stilte….




