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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld  
Wijkgemeente 2 Noord 
 

Kerkdienst in de Oude Kerk 
Vrijdag 2 april 2021, aanvang 19.30 uur 
 
 

Goede Vrijdag 
 
 

Voorganger: Ds. P. van de Voorde 
 

 
Liederen voor de dienst: 

 
Goede Vrijdag 

De stad Jeruzalem.  
U werd als held onthaald. 
Een Koning die het volk verlost, 
die recht zal doen op aard. 
De rol van ongekende held, 
die was van korte duur, 
door een vriend verraden; 
die gaf zichzelf te huur. 
 
Nu loopt U daar heel eenzaam 
de dood tegemoet. 
U knielt biddend neer 
en U zweet nu druppels bloed. 
Hoe snel bent U veranderd 
van Held naar niet gewenst, 
van een hele goede vriend 
naar ‘Ik heb U nooit gekend’. 
 
Waarom droeg U dit lijden? 
Waarom zo ver gegaan? 
Waarom moest U nu sterven? 
Voor wat ik heb fout gedaan. 
 
Daar staat U op het plein, 
met de doornen in Uw huid. 
U wordt daar unaniem 
voor een crimineel geruild, 
geboeid door de soldaten, 
de kerker als Uw thuis; 
een volk dat staat te roepen: 
‘Hang die Jezus aan het kruis’. 
 
Nu loopt U daar alleen 
met een kruis op Uw rug; 
geschopt, bespuugd, geslagen. 
Er is geen weg terug. 
Met spijkers vastgeslagen, 
bespot en diep gehaat, 
ondraaglijke pijnen 
en de God die U verlaat. 
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Waarom droeg U dit lijden? 
Waarom zo ver gegaan? 
Waarom moest U nu sterven? 
Voor wat ik heb fout gedaan. (2x) 

 
Door Hem volbracht 

Wie beseft hoe ver Zijn lijden reikt?   
Hij doorstaat de diepste eenzaamheid; 
Jezus, het lam van God. 
 
Aan het kruis sterft Jezus onze dood, 
draagt mijn lijden, wordt daar deelgenoot, 
deelt mijn gebrokenheid. 
Hij voert voor mij de strijd. 
 
Niet eenzaam zal ik verder gaan, 
want in Hem is nieuwe kracht, 
hoe zwaar mijn leven hier ook is. 
Het is door U volbracht! 
 
In dit leven ben ik niet alleen; 
Jezus draagt mij door de moeiten heen; 
zal door de strijd en pijn 
de Overwinnaar zijn. 
 
Niet eenzaam zal ik verder gaan, 
want in Hem is nieuwe kracht. 
Hoe zwaar mijn leven hier ook is, 
het is door Hem volbracht! 
 
Niet eenzaam zal ik verder gaan, 
want in U is nieuwe kracht, 
hoe zwaar mijn leven hier ook is. 
Het is door U volbracht! 
 
Hoe zwaar mijn leven hier ook is, 
het is door U volbracht! 

 
Liturgie 

 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Mededelingen 
 
Voorzang Op Toonhoogte 128  

U stierf voor mij, mijn Jezus, 
veracht om mij, mijn God; 
Uw lichaam verbroken 
om mijn ongerechtigheid, 
Uw bloed heeft mij bevrijd.  (2x) 

 
U kwam bij ons om een mens te zijn, 
als een kind zo hulpeloos en klein. 
Een man van smarten, veracht en bespot, 
de Zoon van God, de Koning, 
U droeg mijn pijn. 
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U stierf voor mij, mijn Jezus, 
veracht om mij, mijn God; 
Uw lichaam verbroken 
om mijn ongerechtigheid, 
Uw bloed heeft mij bevrijd.   

 
Daar aan het kruishout werd U gedood, 
door Uw striemen droeg U al mijn nood. 
Uw kostbaar bloed  
bracht verlossing voor mij, 
van zonde vrij, door Jezus' genade groot. 
 

U stierf voor mij, mijn Jezus, 
veracht om mij, mijn God; 
Uw lichaam verbroken 
om mijn ongerechtigheid, 
Uw bloed heeft mij bevrijd.   

 
De dood verloor zijn grote kracht, 
Jezus heeft nu alle macht, 
brak de vloek van satans rijk, 
bracht het hemels koninkrijk; 
Heilig Koning! 

 
U stierf voor mij, mijn Jezus, 
veracht om mij, mijn God; 
Uw lichaam verbroken 
om mijn ongerechtigheid, 
Uw bloed heeft mij bevrijd.  (2x) 
 
Uw lichaam verbroken 
om mijn ongerechtigheid, 
Uw bloed heeft mij bevrijd. 

 
Stil gebed  
 
Votum en groet 
 
Zingen Psalm 111 vers 5 

't Is trouw, al wat Hij ooit beval; 
het staat op recht en waarheid pal, 
als op onwrikb're steunpilaren. 
Hij is het, die verlossing zond 
aan al Zijn volk; Hij zal 't verbond 
met hen in eeuwigheid bewaren. 

 
Geloofsbelijdenis 
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Zingen Op Toonhoogte 122 

Lam van God, lam van God,  
dat de zonde der wereld draagt,  
Heer, ontferm U,  
Heer, ontferm U over ons.  
Heer, ontferm u over ons. 
 
Lam van God, lam van God,  
dat de zonde der wereld draagt,  
Heer, geef vrede,  
Heer, geef vrede overal.  
Heer, geef vrede overal. 

 
Gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige 

Geest 

 

Schriftlezing Zacharia 12: 9 – 13:1 & Johannes 19: 17 - 42 
 

Zingen Psalm 22: 5 (De nieuwe Psalmberijming, 2021) 

Als wrede honden drijven ze mij voort. 
Mijn handen en mijn voeten zijn doorboord. 
Ze spelen om mijn kleren – ongehoord. 
Ik hang te schande. 
Grijp in, HEER, red mij uit hun leeuwentanden. 
Verhoor mij toch, ik smeek U haast te maken. 
HEER, laat hun stierenhorens mij niet raken. 
Antwoord alsnog. 

 
Collectemoment onder het naspel; mogelijkheden om bij te dragen staan op de 

website en in het kerkblad 

 

Verkondiging - “Zien en geloven” – tekst Johannes 19 : 37 

 

Zingen Psalm 22: 7 (De nieuwe Psalmberijming, 2021) 
Eens zal men Hem erkennen, overal. 
De dag komt dat de wereld knielen zal 
voor de geduchte Heer van het heelal: 
Hij zal regeren. 
Straks zal zelfs wie begraven is Hem eren. 
Het nageslacht zal al zijn daden prijzen 
en aan zijn recht en goedheid eer bewijzen: 
het is volbracht. 

 

Dankgebed en voorbeden 
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Zingen Psalm 103 vers 2 

Loof Hem, die u, al wat gij hebt misdreven, 

hoeveel het zij, genadig wil vergeven; 

uw krankheên kent en liefderijk geneest; 

die van 't verderf uw leven wil verschonen, 

met goedheid en barmhartigheên u kronen; 

die in de nood uw redder is geweest. 

 

Zegen 

 
Lied na de dienst: 

Hard geslagen, vastgenageld 
Hard geslagen, vastgenageld;   
zie Hem, stervend aan een kruis. 
Hij, die onze straf wil dragen,  
door Zijn eigen volk verguisd.  
’t Is de lang verwachte Koning,  
Davids Zoon en Davids Heer.  
Hij, het Woord van God, gekomen,  
geeft de geest en spreekt niet meer.  
 
Droeg een mens ooit zoveel lijden,    
zag een ziel ooit zo’n verdriet?  
Smalend spotte elke vijand,  
angstig vluchtte elke vriend.  
Hard geslagen door belagers   
– niemand nam het op voor Hem.  
Maar het hardst van alle slagen  
kwam Gods oordeel neer op Hem.  
 
Wie te licht denkt over zonde  
en haar diepe ernst niet ziet: 
kijk naar Hem en zie verwonderd  
wat een vonnis zij verdient.  
Christus, het volmaakte paaslam,  
droeg ons weerzinwekkend lot.  
Hij, die onze zonden wegnam,  
Hij verzoent ons weer met God.  
 
Hier vindt ons geloof een bedding,  
onze hoop een vaste grond:  
Christus, rots van onze redding,  
die verloren zondaars vond.  
Alle lof, eer en aanbidding  
voor Zijn nooit volprezen Naam!  
Wie zijn hoop op Jezus vestigt 
leeft in hoop die nooit beschaamt. 
 
Alle lof, eer en aanbidding  
voor Zijn nooit volprezen Naam!  
Wie zijn hoop op Jezus vestigt 
leeft in hoop die nooit beschaamt. 
 
Wie zijn hoop op Jezus vestigt 
leeft in hoop die nooit beschaamt. 

 


