
15 april 2021 - Pasen in de Grote Kerk Almelo 

Goede Vrijdag 19.30 uur Gedachtenisdienst met het lijdensevangelie. 

(In deze dienst kunt u een meegebrachte roos leggen bij het kruis). 

 

voorganger: ds. W. Blanken; organist: Henk Kamphuis; 

cantor: Dick van Zwieten; cantor: Jurrien Witvoet 

Lectorengroep: Kees Blok, Lena Hatumena, Rita van Oosterom 

DE OPENING 

Stilte 

 

Gebed voor de Goede Vrijdag 

v. In uw handen, Heer, bevelen wij ons leven, 

In Uw liefde bevelen wij onszelf en elkaar aan. 

a. HOOR ONS, GOD, EN BLIJF ONS NIET VER. 

v. Laten wij waken en bidden dat uw liefde ook ons zal bewaren. 

Dat wij niet eindigen in het duister, 

maar dat in de nacht voor ons allen een licht opgaat, 

de zon van Uw liefde schijnt en alle dingen worden goedgemaakt.  

a. GEEF ONS GELOOF IN UW ROTSVASTE TROUW. AMEN. 

v. Vanuit een wereld die het lijden kent, roepen wij tot u en zingen: 

 

Liedboek: lied 561 1,2,3,4 en 5 

 

DE LEZINGEN 

Lezing uit het Oude Testament: Exodus 12, 21 - 28 

 

Antwoordpsalm: lied 22a 

 

Brieflezing: Hebreeën 9, 11 - 15 



Liedboek: lied 562 1 

 

v. Gedicht van Martinus Nijhoff 

Wetend dat liefde zich moet sterven laten, 

Had zijn groot hart het hart der wereld lief. 

Hij gaf zijn lijf, dat wij dronken en aten, 

Toen zijn doods-angst de magere armen hief. 

Ik zie, als achtergrond-decoratief, 

Groepen landlieden, visschers en soldaten, 

En tusschen hen, in 't diepe perspectief, 

Heuvels en stranden, boomgaarden en straten. 

Hij leed meer dan waar men om schreit of gilt. 

Daarom heb ik het vers kalm willen schrijven, 

Maar met een hart dat van zijn wonden bloedt - 

Want ik zie zijn gestalte en zijn verstild 

Gelaat, als hij onder de donkre olijven 

Den beker neemt, zweetend druppelen bloed 

 

HET LIJDENSEVANGELIE NAAR JOHANNES 

Lezen Johannes 18, 1 – 11 

 

Liedboek: lied 556 1 

 

Lezen Johannes 18, 12 - 27 

 

Liedboek: lied 51 1 

 

Lezen Johannes 18, 28 – 40 

 



Liedboek: lied 558  

 

Lezen Johannes 19, 1 – 3 

 

Liedboek: lied 576a 1 en 2 

 

Lezen Johannes 19: 4-11 

 

Liedboek: lied 575 

 

Lezen Johannes 19, 12 – 18 

 

Liedboek: lied 578 1,2,3,4,5 en 6 

 

Lezen Johannes 19: 19-30 

 

De paaskaars wordt gedoofd 

Stilte 

 

Liedboek: lied 590 1 en 2 

 

Lezen Johannes 19, 31 – 42 

 

Orgelmeditatie 

Als wij een roos bij het kruis leggen, 

klinken de woorden van een paaslied al in de verte: 

Ook als wij niet meer hopen 

bloeien aan dorens van de rouw 

lachend de rozen open. 



Tijdens de kruishymne kan men een roos leggen bij het kruis 

 

Kruishymne: lied 5471,2,3,4,5 en 6 

 

Litanie: lied 300b 1,2,3,4,5,6 en 7 

                                                                                                                                                        allen gaan staan 

Onze Vader 

 

Slotvers: lied 196  

 

In stilte verlaten wij de kerk 


