
 
 

We bereiden ons in stilte voor op de viering.  

Gebed op de drempel  

v:  Bij U, God, schuilen wij in het onbarmhartig licht  

 van deze dag.  Hoor ons en blijf niet ver. 

g:  HOOR ONS EN KOM ONS TE HULP! 

v:  Gij zegt een God te zijn tegen nacht en ontij, 

 Gij de grond van ons vertrouwen. 

g:  IN UW HANDEN, HEER, BEVELEN WIJ ONS LEVEN. 

v:  Laat dit uur voor ons zijn als een waken en bidden.   

g: IN UW HANDEN, HEER, BEVELEN WIJ ONS LEVEN.  

 AMEN. 
 

    Tussentijds lied 9 (lied 281) 

 

Wij zoeken hier uw aangezicht.  

God, houd uw oog op ons gericht: Kyrie eleison! 

Wanneer het donker ons verrast,  

 houd ons dan in uw goedheid vast: Kyrie eleison! 

Verschijn ons als de dageraad,  

Gij, zon die ons te wachten staat: Kyrie eleison! 

Gij roept ons met een nieuwe naam  
uit dit genadeloos bestaan: Kyrie eleison! 

Dat ieder die zich tot U wendt  

de gloed van uw genade kent. Kyrie eleison! 

Om alles wat u tegenspreekt,  

een wereld waar Uw Naam ontbreekt Kyrie eleison! 

Uw zoon heeft ons de weg gebaand.  

Wij zullen vol vertrouwen gaan.  Kyrie eleison! 

 

 

Inleiding op de viering 

 
Gebed om het licht van de Heilige Geest 

Hosea 6: 1-6 

   Psalm 22: 1 

Exodus 12: 21-28 

   Psalm 102: 1 

Hebreeën 9: 11-15 

   Lied 586 

Johannes 18: 1- 27 

   Lied 561 

Johannes 18: 28 - 19: 16 

   Lied 558: 6, 7, 8 

Johannes 19: 17- 30 

 

Korte stilte  

In de kerk wordt de Paaskaars gedoofd 

 

Orgelspel  

Lied 590 ‘Nu valt de nacht’ – Hans van Nieuwkoop 

 

Johannes 19: 31-42  

 

Stilte voor persoonlijke overweging en gebed 

In de kerk leggen we een bloem bij het kruis 

 

   Lied 558: 1, 2 
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"Wat is waarheid?" 

vraagt de rechter 

en hij spijkert het antwoord 

op het kruis van de werkelijkheid. 



Beklag Gods - Maria de Groot 

Afgewisseld met het zingen van het refrein van lied 547 

Mijn volk, wat heb ik u misdaan en waarmee heb ik u 

beproefd? 

Schoon als de hemelen schiep ik de aarde,  

licht in de dauw en de vloeiende bron;  

zon in de ogen van mensen die leven;  

korstmossen kwijnen, en witte kamille  

Waarom wordt alles gewijd aan de dood? 

Gletsjers ontbond ik tot brede rivieren. 

Mondingen kusten de vruchtbare zee. 

Zand was de vloer van doorzichtige branding. 

Zie hoe verkoold zijn de oevers en stranden. 

Waarom wordt alles gewijd aan de dood! 

Mijn volk, wat heb ik u misdaan en waarmee heb ik u 

bedroefd? 

Kyrie-eleison, wees met ons begaan.  

Doe ons weer herrijzen uit de dood vandaan 
 

Toen u geslagen werd, ben ik gekomen. 

Heb ik u niet eigenhandig bevrijd? 

In uw verdriet heb ik naast u gezeten. 

Wie bij u vreemdeling is wordt vergeten. 

Ver van huis zijn zij als kinderen des doods. 

Mijn volk, wat heb ik u misdaan en waarmee heb ik u 

bedroefd? 

Kyrie-eleison, wees met ons begaan.  

Doe ons weer herrijzen uit de dood vandaan 

Honger en dorst heb ik met u geleden. 

Water ontsprong aan de mondige rots. 

Manna heb ik u te eten gegeven. 

Brood werd ik, heb mij in liefde gebroken. 

Waarom blijft honger de menselijkste dood? 

Mijn volk, wat heb ik u misdaan en waarmee heb ik u 

bedroefd? 

Kyrie-eleison, wees met ons begaan.  

Doe ons weer herrijzen uit de dood vandaan 

Sara, Debora, Ruth, Rachel en Hanna, 

vrouwen heb ik in uw midden verhoogd. 

Schoot van Maria waar ik heb geslapen. 

Gaarde van Jozef waar ik mocht ontwaken. 

Niemand die haar in de morgen gelooft. 

Mijn volk, wat heb ik u misdaan en waarmee heb ik u 

bedroefd? 

Kyrie-eleison, wees met ons begaan.  

Doe ons weer herrijzen uit de dood vandaan 

Zoals een moeder haar kinderen zegent,  

zoals zij warmte geeft wanneer zij voedt,  

ben ik de machtige, ben ik die lenigt.  

Dorstigen komen en drinken en leven,  

maar gij smeedt wapens en denkt aan de dood. 

Mijn volk, wat heb ik u misdaan en waarmee heb ik u 

bedroefd? 

Kyrie-eleison, wees met ons begaan.  

Doe ons weer herrijzen uit de dood vandaan 

Als de rechtvaardige ben ik gekomen. 

Onder u was ik degene die dient. 

Heb ik niet zelf u de voeten gewassen? 

Zie nu op aarde zovelen gemarteld. 

Heerst onder u dan het recht van de dood? 

Mijn volk, wat heb ik u misdaan en waarmee heb ik u 

bedroefd? 

Kyrie-eleison, wees met ons begaan.  

Doe ons weer herrijzen uit de dood vandaan 

Woorden van liefde heb ik gefluisterd.  

Was u niet zelf als een schelp van de zee  

waar mijn verlangen in brandde en miste?  

Hooglied dat rest zijn de lippen die schreeuwen  

en de bevelen die gaan tot de dood. 

Mijn volk, wat heb ik u misdaan en waarmee heb ik u 

bedroefd? 

Kyrie-eleison, wees met ons begaan.  

Doe ons weer herrijzen uit de dood vandaan 

Oogappel Israël, onder de volken  

weggevaagd kostbaarste pand van mijn hart.  

Waar zijn de kinderen, waar zijn de ouden,  

sterren van David, die doofden in duister?  

Zo bracht de wereld mij nogmaals ter dood. 

 

 Lied 547: 2, 5 

 

Voorbeden,  stil gebed en Onze Vader 

 

 Lied 590 

 

In stilte kunt u nog blijven mediteren of bidden. 

 

 

 
 


