
 
 
Goede Vrijdag 2 april 2021 19.30 uur online 
Protestantse Gemeente te Abcoude 

Voorgangers: ds. Rien Wattel (Hoofddorp), Eric Citroen 
Organist: Peter Staats 
Piano:  Else Sterk 
O.v.d.:  Claartje van Andel 
Lector:  Matthijs Schram 

De dienst begint in stilte, zoals we donderdagavond eindigden 

LITURGIE 
 
Kyriegebed met lied 547, vers 1,2,3 

- Lezen vers 1 
- Orgelkoraal 
- Lezen vers 2 
- Orgelkoraal vers 3 

Bijbellezing: Johannes 18 vers 1 - 11 

Orgelmuziek 

Bij het schilderij ‘De Heilige Familie’ van Marc Chagall 

 

 



Gebed met lied 561, O liefde die verbogen zijt… 

- Orgelkoraal 
- Lezen vers 1 en 2 
- Orgelkoraal vers 3 
- Lezen vers 4 en 5 
- Orgelkoraal 

Bijbellezing: Marcus 15 vers 16 - 32 

Lied ‘Wij die met eigen ogen…’, melodie O hoofd vol bloed en wonden 

- Orgelkoraal 
- Lezen vers 1,2,3 
- Orgelkoraal 

Wij die met eigen ogen  
de aarde zien verscheurd,  
maar blind en onmeedogend  
ontkennen wat gebeurt: 
dat oorlog is geboden  
en vrede niet mag zijn,  
dat mensen mensen doden,  
dat wij die mensen zijn. 
 
Wij die nog mogen leven  
van hoop en vrees vervuld,  
aan machten prijsgegeven  
aan meer dan eigen schuld,   

wij die, God weet hoe verder,  
tot hiertoe zijn gespaard: 
dat wij toch nooit erkennen  
het recht van vuur en zwaard 
 
Dat wij toch niet vergeten  
waartoe wij zijn gemaakt,  
dat diep in ons geweten  
opnieuw het Licht ontwaakt.  
Dat in ons wordt herschapen  
de geest die overleeft.  
Dat onze lieve aarde  
nog kans op redding heeft. 

 

Bijbellezing: Marcus 15 vers 33 - 37 

Doven van de Paaskaars 

Korte Stilte 

Bijbellezing Marcus 15 vers 38 - 41 

Taizélied: Jesus, remember me, when you come into your kingdom. 

We bidden het Onze Vader 

We blijven in stilte nog even zitten als begin van ons waken tot het Paaslicht komt, na de 
volgende dag. 

Mediatie ‘Maria onder het kruis’ met lied 584, vers 1,2,6,7,8 (allen gelezen) 

In stilte verlaten we de kerk.  


