
Orde van dienst 

Goede Vrijdag 2017 

in de Remonstrantse kerk te Den Haag 
 

Zie deze mens! 

 
Ecce homo! 

 

 

Aanvang: 19.30 uur 

Voorganger: ds. Reinhold Philipp m.m.v. Nini Jonker 

Organist: Hans Jacobi  

 

Welkom door Rachel Adriaanse 

 

Zingen(staand)  O liefde die verborgen zijt (lied 561) 

 

Bemoediging en groet 
V: voorganger 

A: ALLEN 

 

V: Eeuwige, wees ons genadig! 

A: OP U HOPEN WE.  

V: Wees onze en sterkte, iedere dag, 

A: WEES ONZE HULP IN TIJDEN VAN NOOD! 

 

Zingen(staand)  Jezus, om uw lijden groot (lied 558, 1.7.8.9.10) 

 

Inkeer en gebed 

 

Ecce homo  

 

Schriftlezing:  Johannes 19:4-6 

 

Beeldmeditatie 

 

 



Zingen  O hoofd vol bloed en wonden (lied 576b, 1.2.7) 

 

Jezus wordt van zijn kleding beroofd 

 

Schriftlezing: Johannes 19.16.23.24 

 

Beeldmeditatie 

 

Jezus wordt aan het kruis gehangen 

 

Schriftlezing: Johannes 19:17-22.26-30 

 

Beeldmeditatie 

 

Zingen  Zie de mens die in zijn lijden (lied 586) 

 

Beeldmeditatie 

 

Overdenking  

 

Muziek  Finale (andante) uit de Sonate op.65 nr. 6 voor orgel van Felix 

Mendelssohn-Bartholdy 

 

Jezus wordt van het kruis afgenomen  

 

Schriftlezing:  Matthëus 27:57-60  

 

Beeldmeditatie  

 

Muziek: Koraalbewerking ‘O Mensch, bewein dein’ Sünde gross’, BWV.622 

van Johann Sebastian Bach 

 

Gebed    Maak mij een werktuig van uw vrede (Franciscus van Assisi) 

 

God, maak mij een werktuig van uw vrede: 

zodat ik liefde verspreid waar men elkaar haat, 

dat ik vergeef waar men elkaar beledigt, 

dat ik verenig waar men strijdt, 

dat ik de waarheid spreek waar dwaling heerst, 

dat ik het geloof breng waar twijfel terneer drukt, 

dat ik hoop wek waar vertwijfeling heerst, 

dat ik uw licht ontsteek waar duisternis is, 



dat ik vreugde breng waar leed woont. 

 

Laat mij er naar streven  

niet dat ik getroost word, maar dat ik troost breng, 

niet dat ik begrepen word, maar dat ik de ander versta, 

niet dat ik geliefd word, maar dat ik liefheb. 

 

Want wie geeft, ontvangt, 

wie zich zelf vergeet, die vindt, 

wie vergeeft, hem wordt vergeven 

en wie sterft, ontwaakt ten eeuwigen leven. 

Amen  

 

Zingen  Nu valt de nacht (lied 590, 1.2.3.4)  

 
Allen gaan staan.  

 

Wegzending 
“Zij mogen Jezus doden, begraven, in het graf sluiten met een zware steen. 

Christus zal verrijzen!  

Goede Vrijdag moet voorgaan, Pasen zal volgen. 

Zijt verzekerd, de Heer zal zijn werk levend maken.” 

(Johannes Uytenbogaert) 

 
De dienst eindigt zonder zegen in stilte. 


