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Protestantse Gemeente Kollumerzwaag 
 
Goede Vrijdag 10 april 2020 
 
Vesper vanuit de Grutte Tsjerke 
 

WELKOM 
 
ZINGEN: LB 177: 1 
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.  
 
VOTUM EN ZEGENGROET 
 
ZINGEN: LB 177: 2 
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.  
 
LEZEN:  PSALM 141: 1 
Heere, U roep ik aan, kom mij te hulp,  
luister naar mij nu ik tot U roep. 
 
ZINGEN: PSALM 141: 2 
Laat, Heer, mijn gebed en mijn handen  
geheven zijn, tot U gericht  
als reukwerk voor Uw aangezicht,  
als offers die des avonds branden.  
 
LEZEN:  PSALM 141: 3-4 
Zet een wacht voor mijn mond, Heere,  
een post voor de deur van mijn lippen.  
Houd mijn hart ver van het kwaad,  
verleid het niet tot goddeloze daden  
met hen die onrecht bedrijven,  
laat mij niet eten van hun overvloed.  
 
ZINGEN: PSALM 141: 5 
5 Slaat men mij in trouw aan de Heere,  
als olie op mijn hoofd zal ‘t zijn,  
een liefdedaad, een zoete pijn  
waarvan ik mij niet af zal keren.  
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LEZEN:  PSALM 141: 5-7 
Zou ik lijden onder de kwaden,  
dan nog bleef ik bidden,  
en werden hun leiders van de rotsen geworpen,  
van mij hoorden ze woorden van deernis.  
Verspreid als de aarde, geploegd en omgewoeld,  
ligt ons gebeente bij de muil van het dodenrijk.  
 
ZINGEN: PSALM 141: 8 EN 9 
8 Zo aan dood en graf prijsgegeven  
hef ik tot U mijn smachtend oog,  
ik schuil bij U: trek mij omhoog,  
verzamel weer mijn vege leven.  
 
9 Hoed mij voor de strik die zij spanden,  
de val door bozen opgezet.  
Laat zelf hen vallen in hun net  
en mij ontkomen aan hun handen.  
 
GEDICHT: HET ZIJN DE JODEN NIET 
Het zijn de Joden niet, Heere Jezus, die U kruisten, 
en die, verraderlijk, U sleepten voor ’t gerecht, 
en die, verachtelijk, U spuwden in ’t gezicht, 
en die U builen sloegen met hun harde vuisten. 
Het zijn de krijgslui niet, die met hun wrede knuisten 
de zware hamer dreigend hebben klaargelegd, 
op Golgota ’t vervloekte kruishout opgericht, 
Uw dure kleed verspeeld, verdobbeld en ontluisterd. 
Ik ben het, Heer, ik heb die pijn U aangedaan, 
ik ben de zware balk die U gebukt deed gaan, 
ik ben het taaie touw waarmee U werd gebonden, 
de spijker, en de speer, de gesel die U sloeg, 
de kroon die bloedig doornen in Uw schedel joeg. 
Want alles is gebeurd, helaas! om al mijn zonden. 
 
ZINGEN: LB 193: 2 en 3 
2 Wie heeft U zo geslagen, 
waarom moet Gij verdragen 
die bitterheid en pijn? 
Gij zijt toch zonder zonde, 
toch niet in ‘t kwaad gebonden 
als wij en onze kind’ren zijn. 
 
3 Ik ben het, ik moest boeten, 
met handen en met voeten 
genageld aan Uw kruis. 
O Heere, die Uw leven 
voor mij hebt prijsgegeven, 
gedenk mij in het paradijs. 
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JEZUS BESPOT – MATTEÜS 27: 27-30 
De soldaten van de prefect namen Jezus mee naar het pretorium en 
verzamelden de hele cohort om hem heen. Ze kleedden Hem uit en 
deden Hem een scharlakenrode mantel om, ze vlochten een kroon van 
doorntakken en zetten die op Zijn hoofd. Ze gaven Hem een rietstok in 
Zijn rechterhand en vielen voor Hem op de knieën. Spottend zeiden ze: 
‘Gegroet, koning van de Joden,’ en ze spuwden op Hem, pakten Hem 
de rietstok weer af en sloegen Hem tegen het hoofd.  
 
ZINGEN: J 415: 1 en 2 
1 Is dat, is dat mijn Koning? 
Dat aller vaad’ren wens?  
Is dat, is dat Zijn kroning?  
Zie, zie, aanschouw de Mens!  
Moet Hij dat spotkleed dragen,  
dat riet, die doornenkroon?  
Lijdt Hij die smaad, die slagen?  
Hij, God! Uw eigen Zoon!  
 
2 Ja, ik kost Hem die slagen,  
die smarten en die hoon;  
ik doe dat kleed Hem dragen,  
dat riet, die doornenkroon.  
Ik sloeg Hem al die wonden,  
voor mij moet Hij daar staan,  
ik deed door mijne zonden  
Hem al die jamm’ren aan. 
 
JEZUS WEGGELEID – MATTEÜS 27: 31  
Nadat ze Hem zo hadden bespot, trokken ze Hem de mantel uit, deden 
Hem Zijn kleren weer aan en leidden Hem weg om Hem te kruisigen.  
 
ZINGEN: J 836: 1 en 3 
1 Op die heuvel daarginds  
stond een ruwhouten kruis,  
het symbool van vervloeking en schuld. 
Maar dat kruis werd de mens  
tot het kostbaarst kleinood,  
daar Gods wet aan dat hout werd vervuld. 
 
Refrein:  
‘k Klem mij daarom aan Golgotha’s kruis  
tot de Heer komt en met Hem het loon. 
Als de grote dag aanbreekt en Hij ons dat kruis  
dan verwisselt voor d’ eeuwigheidskroon. 
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3 Van dat ruwhouten kruis  
met het bloed van Gods Zoon  
straalt een licht dat door niets wordt gedoofd:  
vol van schoonheid en pracht,  
vol van reddende kracht,  
voor een ieder die in Hem gelooft. 
 
1E KRUISWOORD – LUCAS 23: 33-34 
Aangekomen bij de plek die de Schedelplaats heet, werd Hij gekruisigd, 
samen met twee misdadigers, de een rechts van Hem, de ander links. 
Jezus zei: ‘Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.’  
 
ZINGEN: LB 182: 1 
1 Jezus, leven van ons leven,  
Jezus, dood van onze dood,  
Gij hebt U voor ons gegeven,  
Gij neemt op U angst en nood,  
Gij moet sterven aan Uw lijden  
om ons leven te bevrijden.  
Duizend, duizendmaal, o Heer,  
zij U daarvoor dank en eer.  
 
2E KRUISWOORD – LUCAS 23: 39-43 
Eén van de gekruisigde misdadigers zei spottend tegen Hem: ‘Jij bent 
toch de Messias? Red jezelf dan en ons erbij!’ Maar de ander wees 
hem terecht met de woorden: ‘Heb jij dan zelfs geen ontzag voor God 
nu je dezelfde straf ondergaat? Wij hebben onze straf verdiend en 
worden beloond naar onze daden. Maar die Man heeft niets onwettigs 
gedaan.’ En hij zei: ‘Jezus, denk aan mij wanneer U in Uw koninkrijk 
komt.’ Jezus antwoordde: ‘Ik verzeker je: nog vandaag zul je met Mij in 
het paradijs zijn.’  
 
ZINGEN: LB 436: 2 
2 Hoop op Hem, heft op uw hoofd,  
want Hij houdt, dat staat geschreven  
wat Hij aan ons heeft beloofd.  
Hij zal ons het leven geven,  
‘t paradijs doen binnengaan: 
Jezus neemt de zondaars aan! 
 
3E KRUISOOWRD – JOHANNES 19: 26-27 
Toen Jezus Zijn moeder zag staan, en bij haar de leerling van wie Hij 
veel hield, zei Hij tegen Zijn moeder: ‘Dat is uw zoon,’ en daarna tegen 
de leerling: ‘Dat is je moeder.’  
 
ZINGEN: ELB 114: 1 en 2 
1 Als ik in gedachten sta 
bij het kruis van Golgota,  
als ik hoor wat Jezus sprak,  
voor Zijn oog aan ‘t kruishout brak,  
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2 Hoe nog stervende Zijn mond 
troost voor vriend en moeder vond, 
weet ik: ‘Hij vergeet ons niet,  
schoon Hij stervend ons verliet.’ 
 
4E KRUISWOORD – MARCUS 15: 33-34 
Op het middaguur viel er een duisternis over het hele land, die drie uur 
aanhield. Aan het einde daarvan, in het negende uur, riep Jezus met 
luide stem: ‘Eli, Eli, lama sabachtani?’, wat in onze taal betekent: ‘Mijn 
God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?’  
 
Psalm 22: 1 
1 Mijn God, Mijn God, waarom verlaat Gij Mij  
en blijft zo ver, terwijl Ik tot U schrei,  
en redt Mij niet, maar gaat aan Mij voorbij? 
Hoe blijft Gij zwijgen? 
Mijn God, Ik doe tot U Mijn kreten stijgen  
bij dag, bij nacht. Tot U slechts kan Ik vluchten,  
maar krijg geen rust, geen antwoord op Mijn zuchten  
in klacht op klacht. 
 
5E KRUISWOORD – JOHANNES 19: 28-29 
Toen wist Jezus dat alles was volbracht, en om de Schrift geheel in 
vervulling te laten gaan zei Hij: ‘Ik heb dorst.’ Er stond daar een vat zure 
wijn; ze staken er een majoraantak met een spons in en brachten die 
naar Zijn mond. 
 
ZINGEN: PSALM 42: 1 
1 Evenals een moede hinde 
naar het klare water smacht, 
schreeuwt mijn ziel om God te vinden, 
die ik ademloos verwacht. 
Ja, ik zoek Zijn aangezicht, 
God van leven, God van licht. 
Wanneer zal ik Hem weer loven, 
juichend staan in Zijn voorhoven? 
 
6E KRUISWOORD – JOHANNES 19: 30 
Nadat Jezus ervan gedronken had zei Hij: ‘Het is volbracht.’ 
 
ZINGEN: LB 189: 2 EN 3  
2 Mijn Verlosser hangt aan ‘t kruis,  
en Hij hangt er mijnentwege,  
mij ten zegen.  
Van de vloek maakt Hij mij vrij,  
en Zijn sterven zaligt mij.  
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3 Mijn Verlosser hangt aan ‘t kruis.  
Zou ik dan in droeve dagen  
troosteloos klagen?  
Als ik naar Zijn kruis mij richt,  
valt mijn eigen last mij licht. 
 
7E KRUISWOORD – LUCAS 23: 45-46 
Toen scheurde het voorhangsel van de tempel doormidden. En Jezus 
riep met luide stem: ‘Vader, in Uw handen leg Ik Mijn geest.’ Toen Hij 
dat gezegd had, blies Hij de laatste adem uit.  
 
ZINGEN: LB 195: 1 
1 Nu valt de nacht. 
Het is volbracht: 
de Heer heeft heel Zijn leven 
voor het menselijk geslacht 
in Gods hand gegeven. 
 
DOVEN VAN DE PAASKAARS 
 
ONZE VADER 
 
ZINGEN: LB 192: 1 
1 O kostbaar kruis, o wonder Gods, 
waaraan de Prins der glorie stierf; 
ik wil om U zijn zonder trots, 
ik acht verlies wat ik verwierf.  
 
ZEGEN 
 
ZINGEN: LB 456: 3 
3 Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer,  
amen, God, Uw naam ter eer! 
 
 

Wij wensen iedereen van harte gezegende Paasdagen  

 

namens de Protestantse gemeente te Kollumerzwaag 


