
Remonstranten Den Haag 
 

Orde van dienst voor het avondgebed 
op Goede Vrijdag 19 april 2019, 

aanvang 19.30u 

 
voorganger:  Ds Antje van der Hoek. Organist: Hans Jacobi.  

Lezingen: Els Ketelaar en Wim Uitenbogaard. Welkom: Han Haamel 

 

 
 
 

Pelgrims dragen het kruis - Via Dolorosa (Jeruzalem) 
 

 

Voorbereiding Orgelspel/ Welkom en aansteken van de kaars  

We zingen (staande): 'Ik sta voor U in leegte en gemis' (Lied 942)  

Aanroeping en inkeer 

 
Voorganger: Wij zijn hier bijeen in de naam van de Eeuwige, van Jezus, zijn 
Zoon en de Geest, die levend maakt. 

Gemeente: Amen 
 

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige, de Bron van ons leven 
Gemeente: die liefde is en grond van ons bestaan 

Voorganger:  die trouw houdt tot in eeuwigheid 
Gemeente: en niet laat varen het werk van zijn handen 

   

Voorganger:  Vrede zij u 

Gemeente:  De wereld zij vrede 



                                

Inleidende psalmlezing en Gebed van inkeer 
 

Lied - we zingen: 'Houd mij in leven, wees Gij mijn redding ...' Lied 368d (1 x 
voorzanger, 1 x gemeente)  
 

 
 
Woord  

We lezen: Lukas 22: 39-46 - gevangengenomen en verloochend  

 
Zingen: 561:1 

 O Liefde die verborgen zijt 
 in diepe stille eeuwigheid 
 erbarm U over ons bestaan, 

 het wordt verraden en verdaan. 
 

We lezen: 2e lezing: Lukas 22: 47-53 - verraad van Judas  
 
Zingen: 561:2 

 Hoe achtloos in ons midden wordt 
 Het kostbaar mensenbloed gestort 

 En in het onbarmhartig licht 
 Het kruis des Heren opgericht. 
 

We lezen: 3e lezing: Lukas 22: 54-62 - verloochening door Petrus  
 

Zingen: 561:3 
 De minsten van de mensen zijn 

 Daar uitgestrekt in angst en pijn. 
 Tot aan het eind der wereld lijdt 
 Christus in hun verlatenheid 



 

We lezen: 4e lezing: Lukas 23: 1-7 - Jezus voor Pilatus  
  

Zingen 561:4 
 O Liefde uit de eeuwigheid 
 Die met ons mens geworden zijt, 

 Wij bidden, laat ons niet alleen 
 In al het duister om ons heen, 

 
We lezen: 5e Lezing: Lukas 23: 8- 25 -verhoor en uitlevering  
 

Zingen 561:5 
 Opdat ook wij o Heer U niet 

 Verlaten in uw diep verdriet 
 Maar bij U zijn in al de pijn 
 Waarmee de mensen mensen zijn. 

 
 

We lezen: 6e lezing: Lukas 23: 26-46 - kruisiging en dood 
 

Doven van de Paaskaars en Stilte 
 

We lezen: 7e lezing: Lukas 23: 47-56a - graflegging  

 
Overweging 

Korte stilte/orgelspel - O Mensch, bewein dein Sünde gross, BWV.622 van 

Johann Sebastian Bach door Hans Jacobi 

Gebeden 

Voorbeden en gezongen Onze Vader. Tijdens de voorbeden zingen we 'Kyrie, 

kyrie, kyrie eleison' (Lied 367d), 

 

 

  



 gevolgd door 369c.  

 

Sluiting 

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' (Joh. Uytenbogaert). 

 

De dienst eindigt zonder zegen. Het antepedium, de bijbel en de Paaskaars 
worden door de voorgangers uit de kerkruimte weggedragen. 

 

In stilte verlaten we de kerk. 

------------------------------- 

 

 


