
1 

 

 

ORDE VAN DIENST 
Goede Vrijdag 

 

 

 
 

 
 

 
Pelgrimskerk Amsterdam 

Protestantse wijkgemeente Buitenveldert 
15 april 2022 

 



2 

 

VOORBEREIDING 

 
De dienst begint in stilte, de paaskaars brandt. 

 
bemoediging: 

o. Onze hulp is in de Naam van de Heer, 
a. die hemel en aarde gemaakt heeft, 

o. die trouw blijft tot in eeuwigheid, 
a. en niet laat varen het werk  

 dat zijn hand begon. 

 
drempelgebed: 

o.  Hoor ons aan, eeuwige God, 
a.  hoor naar ons bidden. 

o.  Gij die ons hart aanziet, 
     Gij die onze diepten peilt,  

a.  blijf ons niet verborgen. 
o.  Wij herkenden U niet, 

     wij zochten onszelf.  
a.  Gij, Heer, vergeef ons. 

o.  Doe ons herleven 
     en maak ons weer nieuw, 

a.  geef ons uw genade. 
o.  Breng ons in het reine 

     met U en met elkaar. 

a.  Zegen ons met vrede 
     en laat lichten uw aangezicht. 

     Amen.   
 

introïtus: psalm 22:1, 4 en 8 
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DE SCHRIFTEN, GELEZEN EN GEZONGEN 

groet 

v De Heer zij met u! 
a ook met u zij de Heer! 

gebed van de Goede Vrijdag 
 

lezing uit de profeten: Jesaja 52:13-53:12 (naar 
NBG ’51) 

 
13 Zie, mijn knecht zal voorspoedig zijn, hij zal 

verhoogd en verheven worden, ja, hij zal zeer 
hoog zijn. 14 Zoals velen zich over u ontzet 

hebben – zo misvormd, niet meer menselijk was 
zijn verschijning, en niet meer als die der 

mensenkinderen zijn gestalte – 15 zó zal hij vele 

volken doen opspringen, om hem zullen koningen 
hun mond toesluiten, want wat hun niet verteld 

was, zien zij, en wat zij niet gehoord hadden, 
verstaan zij. 

1 Wie heeft geloofd wat wij gehoord hebben, en 
aan wie is de arm van de HEER geopenbaard? 2 

Want als een loot schoot hij op voor zijn 
aangezicht, en als een wortel uit dorre aarde; hij 

had gestalte noch luister dat wij hem zouden 
hebben aangezien, noch gedaante dat wij hem 

zouden hebben begeerd. 3 Hij was veracht en van 
mensen verlaten, een man van smarten en 

vertrouwd met ziekte, ja, als iemand voor wie men 
het gezicht verbergt; hij was veracht en wij 

hebben hem niet geacht. 

4 Voorwaar, onze ziekten heeft hij op zich 
genomen en onze smarten gedragen; wij echter 
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hielden hem voor een geplaagde, een door God 

geslagene en verdrukte. 
5 Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, 

om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf 
die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door 

zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. 6 
Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons 

ieder naar zijn eigen weg, maar de HEER heeft de 
ongerechtigheid van ons allen op hem doen 

neerkomen.  
7 Hij werd mishandeld, maar hij liet zich 

verdrukken en hij deed zijn mond niet open; als 
een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een 

schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed 
hij zijn mond niet open. 

8 Hij is uit verdrukking en gericht weggenomen, 

en wie onder zijn tijdgenoten bedacht dat hij is 
afgesneden uit het land der levenden? Om de 

overtreding van mijn volk is de plaag op hem 
geweest. 9 En men stelde zijn graf bij de 

goddelozen; bij de rijke echter was hij in zijn dood, 
omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen 

bedrog in zijn mond is geweest.  
10 Maar het behaagde de HEER hem te 

verbrijzelen; Hij maakte hem ziek. Wanneer hij 
zichzelf tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal 

hij nakomelingen zien en zijn dagen verlengen, en 
het welbehagen van de HEER zal door zijn hand 

slagen. 11 Om zijn moeite zal hij het zien, hij zal 
verzadigd worden door zijn kennis. De 

rechtvaardige, mijn knecht, zal de velen 

rechtvaardig maken en hun ongerechtigheden zal 
hij dragen. 12 Daarom zal Ik hem de velen 
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toebedelen, en de machtigen zal hij als buit 

verdelen, omdat hij zijn leven heeft uitgegoten in 
de dood en onder de overtreders werd geteld, 

terwijl hij toch veler zonden gedragen en voor de 
overtreders gebeden heeft. 

 
 

lied: gezang 177 (Lvdk):1 en 7 
 

 
7 Laat mij, o Heer, uw wond’re wijsheid prijzen, 

dwaasheid en ergernis voor wereldwijzen, 

laat mij uw kruis dat sterken zwakheid 
noemen 

als sterkte roemen. 
 

lezing uit de brieven: 1 Petrus 2:20-25 (eigen 

vertaling) 

19 […] Dat is genade, als iemand door zijn op God 
gerichte geweten leed verdraagt, terwijl hij ten 

onrechte lijdt. 20 Want wat voor roem is er, als u 
leed doorstaat wanneer u verkeerd handelt en 

daarvoor slagen ontvangt? Maar als u het 
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doorstaat wanneer u goed doet en daarvoor lijdt, 

is dát genade bij God.  
21 Hiertoe immers bent u geroepen, daar ook 

Christus voor u geleden heeft, u een voorbeeld 
nalatend, opdat u zijn voetstappen zou 

navolgen; 22 Hij die geen zonde gedaan heeft en 
in wiens mond geen bedrog is gevonden; 23 die, 

toen Hij uitgescholden werd, niet terugschold, 
toen Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan 

Hem die rechtvaardig oordeelt; 24 die zelf onze 
zonden in zijn lichaam op het kruishout gedragen 

heeft, opdat wij, aan de zonden afgestorven, voor 
de gerechtigheid zouden leven; door wiens 

striemen u bent genezen. 25 Want u was 
dwalende als schapen, maar u hebt zich nu 

bekeerd tot de herder en opziener van uw zielen. 

 
lied 651:1 t/m 5 

 
lezing uit het evangelie: Johannes 19:1-3 en 13b-

30 (NBV21) 
 

De paaskaars wordt gedoofd. 

 
Passions-Cantate ‘Fürwahr, er trug unsere 

Krankheit’ (BuxWV 31; Dietrich Buxtehude, 1637-
1707) 

 
Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich 

unsere Schmerzen. 

Wir aber hielten ihn für den, der geplaget und von 
Gott geschlagen und gemartert wäre. 



7 

 

Aber er ist um unser Missetat willen verwundet 

und um unser Sünde willen zerschlagen. 
Die Straf’ liegt auf ihm, auf daß wir Frieden hätten, 

und durch seine Wunden sind wir geheilet. 
 

Voorwaar, Hij droeg onze ziekte en laadde onze 
smarten op zich. 

Wie hielden Hem echter voor iemand die geplaagd 
en door God geslagen en gepijnigd zou zijn. 

Maar Hij is om onze overtreding verwond en om 
onze zonde verbrijzeld. 

De straf ligt op Hem, opdat wij vrede zouden 
hebben, en door zijn wonden zijn wij genezen. 

 

lied 575:1, 2 en 6 

GEBEDEN 

litanie voor de Goede Vrijdag 

AFSLUITING 

koor: slotkoraal ‘Ehre sei dir, Christe’ uit Matthäus-
Passion (SWV 479), Heinrich Schütz (1585-1672) 

 
Ehre sei dir, Christe, der du littest Not, 

an dem Stamm des Kreuzes für uns bittern Tod, 
und herrschest mit dem Vater dort in Ewigkeit, 

hilf uns armen Sündern zu der Seligkeit. 
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. 

 
Eer zij U, Christus, U die in nood geweest bent, 

aan de stam van het kruis voor ons de bittere dood 

geleden hebt, 
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U die met de Vader daar heerst in eeuwigheid, 

help ons, arme zondaars, tot de zaligheid. 
Heer, ontferm U; Christus, ontferm U; Heer, 

ontferm U. 
 

(Gemeente gaat staan.) 
 

slotgebed: Onze Vader (gezamenlijk gesproken) 
 

De dienst eindigt in stilte. 

 

 

Morgenavond wordt een meditatieve 

paasavondviering gehouden in de stijl van de 
oecumenische kloostergemeenschap van Taizé. 

Aanvang 19.30 uur. 
 

Op de morgen van Pasen vieren we de opstanding 
van onze Heer met vreugdevolle muziek. In de 

paasdienst zal de solocantate ‘Jauchzt, ihr Christen, 
seid vergnügt’ (TWV 1:955) van Georg Philipp 

Telemann (1681-1767) ten gehore worden 
gebracht.  Aanvang 10.30 uur. 
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voorganger: ds. H.U. de Vries 
ouderling: mw. L. Meyer 

diaken: mw. M. J. C. Hellema 
Lector: mw. J.M. van Zanten 

 
zangers en musici: 

Vocaal ensemble ‘Linguae atque Cordis’ 
Ireen van Bijnen, sopraan (soliste) 

Lucas Bernardo, viool 
Lucia Boeken, viool 

Daniel Leenders, viool 
Maria ’t Hart, altviool 

Kalle de Bie, cello 
Wibren Jonkers, orgel 

Bert ’t Hart, cantor 

 

Pelgrimskerk website: www.pelgrimskerk.nu 

 
predikant: dr. H.U. de Vries 

telefoonnr: 686 91 41 
telefonisch spreekuur: ma t/m do van 9-10 uur 

e-mail: predikant@pelgrimskerk.nu 

 
Mededelingen of activiteiten voor de agenda 

gaarne doorgeven aan: liturgie@pelgrimskerk.nu  
 

Wijkdiaconie: NL44INGB0002816593 t.n.v. 

Diaconie Protestantse Gemeente Buitenveldert 
 

Wijkkas:NL58INGB0000660904 
t.n.v. Protestantse Gemeente Buitenveldert inzake 
wijkkas Pelgrimskerk 


