
De drie dagen van Pasen in de Grote Kerk Almelo 

Goede Vrijdag - 2 april 2021 

voorganger: ds. E. van Houwelingen 

organist: Henk Kamphuis 

zang: drie cantorijleden en Jurrien Witvoet 

DE OPENING 

 

Stilte 

 

Gebed: 

v: Bij U Heer schuilen wij 

in het onbarmhartig licht van deze dag. 

Hoor ons, God, en blijf niet ver. 

a: HOOR ONS, EN KOM ONS TE HULP! 

v: Gij zijt een wal tegen nacht en ontij, 

Gij, grond van ons vertrouwen. 

In uw handen, Heer, bevelen wij ons leven. 

a: BESCHUT ONS MET DE SCHADUW VAN UW VLEUGELS! 

v: hier gedenken wij Jezus Messias, in zijn lijden, in zijn dood. 

In de dagen van zijn leven heeft Hij onze zwakheid gedragen, 

Onze leegte onder ogen gezien. 

Hier zien wij op naar het kruis. 

Laat dit uur voor ons zijn een waken en bidden met Hem. 

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

AMEN. 

 

Openingslied: liedboek 574 1,2 en 3 

 



DE SCHRIFTEN 

Lezing uit het Oude Testament: Hosea 6: 1 – 6 

l/v: … 

Woord van de Eeuwige! 

a: WIJ DANKEN GOD! 

 

De antwoordpsalm: Liedboek 22a  

 

Lezing uit de brieven: Hebreeën 9, 11 – 15 

l/v: … 

Woord van de Eeuwige! 

a: WIJ DANKEN GOD! 

 

Schriftlied: liedboek 651 1,2,3,4,5,6 en 7 

 

Lezing van het evangelie volgens Johannes 

- lezen: Johannes 18, 1 – 11 

 

Liedboek: lied 587,1 

- lezen: Johannes 18, 12- 27 

Liedboek: 587, 2 

- lezen: Johannes 18, 28 – 40 

Liedboek: 587, 3 

- lezen: Johannes 19, 1 – 16a 

Liedboek: 587, 4 

- lezen: Johannes 19, 16b – 30 

 

STILTE 

 



Liedboek: 587, 5 

- lezen: Johannes 19: 31 – 37 - lezen: Johannes 19, 38 - 42 

Liedboek: 587, 6 

Liedboek: 587, 7 

STILTE 

Liedboek: lied 581 1,2,3 en 4 

 

HET GEBED BIJ HET KRUIS 

Inleidende tekst: 

Al die mensen die het kruis dragen 

van ziekte en eenzaamheid 

van sterven en afscheid 

van verlies en ontgoocheling 

van overspannenheid en depressie 

van angst en zorgen 

van laster en valse beschuldigingen 

van haat en onrecht 

van honger en oorlog 

van niet begrepen zijn 

van niet gewaardeerd worden 

van steeds maar als vluchteling onderweg zijn 

van geen dak boven het hoofd hebben 

van niemand die nabij is 

al die mensen 

al die kruisen komen samen 

in het kruis dat Christus droeg 

en dat ons voor altijd met God verbindt, 

dat ons verbindt met liefde en licht. 

 



Kruishymne: Liedboek 547 1,2,3,4,5 en 6 

 

Een enkele bloem wordt gelegd bij het kruis als symbool voor vele bloemen 

 

De gezongen litanie: 

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

 

Liedboek: Hymne 591 1,2,3,4,5 en 6 

 

Gebeden: 

- Avondgebed: Een verschil van dag en nacht : Niek Schuman, 

Blijf bij ons, Heer, 

want de dag loopt ten einde 

en de avond valt over ons neer. 

Blijf bij ons, Heer, 

want wij vrezen het duister dreigen 

van een nacht die een eeuwigheid duurt. 

Blijf bij ons, Heer, 

want wij wachten gespannen op de morgen 

en wij weten niet of die wel komt. 

Blijf tot ons spreken, ook als wij zelf 

door onheil woordloos zijn geworden. 

Blijf naar ons omzien, wanneer onze ogen 

speuren naar een lichtpunt in het donker. 

Blijf naar ons luisteren, als wij u zeggen 

wat wij nog nooit aan iemand hebben toevertrouwd. 

Blijf bij ons, Heer, 

met een enkel woord van warmte, een eenvoudig gebaar 

vol warmte en troost en gemeenschap. 



Blijf bij ons, Metgezel, 

ga met ons mee onderweg en vertel ons 

het geheim van geloof, hoop en liefde. 

Blijf bij ons, Vriend, 

en help ons dat wij jou niet verlaten 

in al jouw eenzaamheid van deze nacht. 

 

- Onze Vader 

 

Psalmvers: Liedboek 196 

 

In stilte verlaten we de kerk. 

 

 

Luistert u naar de kerkdienst? Vergeet dan uw collectegift niet. 

02 april: Goede Vrijdag Inwendige Zendingsbond (IZB) 

De collecte-opbrengst in wijkkerken waar een dienst wordt gehouden komt ten goede aan de Inwendige 

Zendingsbond (zendingsactiviteiten binnen Nederland). 

De andere collecte is voor het thuiskerkenwerk van de Grote Kerk. 

Wilt u meehelpen om de collecten die in de Protestantse Gemeente Almelo zondags worden gehouden 

toch door te laten gaan, dan kunt u dit op de volgende manier doen. 

U maakt een bedrag voor bijvoorbeeld vier zondagen over op NL61 RABO 0102 1995 15 t.n.v. PGA 

Almelo. Vermeld daarbij de data van de diensten en hoe u het bedrag over diaconie en kerk wilt 

verdelen. Vermeld ook dat het gaat om de Grote Kerk. 

Het Kerkelijk Bureau zorgt voor de verdeling over de diverse collectedoelen. 


