
 
 

 
 

 1 

  LIEDERENBLAD 
Vrijdag 15 april 2022 (Goede Vrijdag)  
Viering Heilig Avondmaal 
Voorganger. Ds. J. Prosman 
Thema:  Jezus’ gebed op Goede Vrijdag 
          
 
Gezang 177 :1,2 en 6 (LB1973) 
1. Leer mij, o Heer, Uw lijden recht betrachten, 
in deze zee verzinken mijn gedachten: 
o liefde die, om zondaars te bevrijden, 
zo zwaar moest lijden. 
 
2. 'k Zie U, God zelf, in eeuwigheid geprezen, 
tot in de dood als mens gehoorzaam wezen, 
in onze plaats gemarteld en geslagen, 
de zonde dragen. 
 
6. Daar Ge U voor mij hebt in de dood gegeven, 
hoe zou ik naar mijn eigen wil nog leven? 
Zou ik aan U voor zulk een bitter lijden 
mijn hart niet wijden? 
 
Stilte 
 
Votum en groet 
 
Psalm 116 :1.2 en 3 (LB1973) 
1. God heb ik lief, want die getrouwe HEER nam, 
toen ik riep, met toegenegen oren 
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen 
en levenslang ben ik niet eenzaam meer. 
 
2. Toen de benauwdheid dreigend op mij viel 
en angsten voor het doodsrijk mij bekropen, 
heb ik de naam des Heren aangeroepen 
en weende; HEER mijn God, bewaar mijn ziel 
 
3. Hij is goedgunstig in gerechtigheid, 
Hij wil zich altijd over ons ontfermen. 
Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen. 
Rust nu, mijn ziel, de HEER heeft u bevrijd. 
 
Gebed 
 
Lezing door een gemeentelid 
 
Bijbellezing: Joh. 17 :1-26 (26b) 

en Joh.19 :16-30 (19,30) 
 
Evang. LB. 65 
1. ’t Is middernacht en in de hof, 
Buigt, tot de dood bedroefd, in ’t stof 
De Levensvorst; in Zijn gebeên 
Doorworstelt Hij Zijn strijd alleen 

 

2. ’t Is middernacht, maar hoe Hij lijd’, 
Zijn jong’ren slapen bij die strijd; 
En derven, afgemat in rouw, 
De aanblik op des Meesters trouw. 
 
3. ’t Is middernacht, maar Jezus waakt, 
En ’t zielelijden, dat Hij smaakt, 
Bant uit Zijn hart de bede niet: 
„Mijn Vader, dat Uw wil geschied’”. 
 
4. ’t Is middernacht, en ’t Vaderhart 
Sterkt en verstaat de Man van smart, 
Die ’t enig lijden, dat Hij torst 
Ten eind doorstrijdt als levensvorst. 
 

Verkondiging Jezus’ gebed op Goede Vrijdag 
 
Lezing Avondmaalsformulier 

 
Gereedmaken tafel 
 
Psalm 116 :4 en 6 (LB1973) 
4. O God, mijn God, die van de dood mij 
redt, 
mijn tranen afwist! Voor het oog des 
HEREN 
mag ik weer vrij in 's levens land verkeren, 
geen steen die stoot waar ik mijn voeten 
zet. 

 
6. Hoe zal ik naar geloften, toen gedaan, 
nu danken voor de redding van mijn leven? 
Ik heb de kelk van 's Heren heil geheven 
en noem voor heel het volk zijn grote naam. 

 
 Nodigen 
 

Viering Heilig Avondmaal 
 
Opwek. 268 :1 en 3  
1. Hij kwam bij ons, heel gewoon, 
de Zoon van God, als mensenzoon. 
Hij diende ons als een knecht 
en heeft Zijn leven afgelegd. 

 
Refrein: 
Zie onze God, de Koning-knecht, 
Hij heeft Zijn leven afgelegd. 
Zijn voorbeeld roept, 
om te dienen iedere dag, 
gedragen door Zijn liefd' en kracht. 
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3. Zie je de wonden zo diep. 
De hand die aard en hemel schiep, 
vergaf de hand die Hem sloeg. 
De man, die onze zonden droeg. 
 
Refrein: 
Zie onze God, de Koning-knecht, 
Hij heeft Zijn leven afgelegd. 
Zijn voorbeeld roept, 
om te dienen iedere dag, 
gedragen door Zijn liefd' en kracht. 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Collecten: 
1e Woord en Daad 
2e Kerk en eredienst 
 
Slotlied 

 
Zegen:   
  
  


