
Liturgie Goede Vrijdag 2018 
Psalm 46 vers 1   OB 
Gezang 177 vers 1, 2 en 6  LvdK  
Schriftlezing Johannes 17: 1-4 HSV 
  Johannes 19: 17-30 HSV 
Lied 614    OPW 
Verkondiging ‘’Vastberaden Liefde!!!’’ 
Lied 428    OPW  
Gezang 183 vers 1 en 3  LvdK  
Psalm 51 vers 5   LvdK  
Gezang 182 vers 1 en 6  LvdK  
Gezang 189 vers 1, 2 en 4  LvdK  
Collectelied  ‘’Via Dolorosa’’ Sela 
Psalm 73 vers 9 en 10  LvdK  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opwekking 614 
Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem 
Met een kruis op Zijn rug en een doornenkroon 
Hoor de menigte schreeuwt en roept 'Kruisig
      hem!' 
Zo gaf God zijn eigen Zoon 
 
Zie Het Lam aan het kruis daar op Golgotha 
Als de koning der Joden word Hij veracht 
Zie de liefde voor ons in Zijn ogen staan 
als Hij roept 'Het is volbracht!' 
 
Refrein 
Ja, ik dank U voor Uw genade, o Heer 
Dat U het kruis voor ons droeg 
U bewijst Uw genade aan ons telkens weer 
Uw genade is ons genoeg  
 
In het rijk van de dood is Hij neer gedaald 
Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan 
maar de steen van het graf is nu weg gehaald 
Jezus leeft! Hij is opgestaan! 
 
Refrein 
 
En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid 
Met ontzag en respect kniel ik voor U neer 
U bent Koning en God tot in eeuwigheid 
U bent Jezus de hoogste Heer 
 
Refrein 
 
 

Lied 428  OPW 
Genade, zo oneindig groot. 
Dat ik, die 't niet verdien 
het leven vond, want ik was dood 
en blind, maar nu kan 'k zien. 
   
Genade die mij heeft geleerd 
te vrezen voor het kwaad. 
Maar ook - als ik mij tot Hem keer 
dat God mij nooit verlaat. 
  
Want Jezus droeg mijn zondelast 
en tranen aan het kruis. 
Hij houdt mij door genade vast 
en brengt mij veilig thuis. 
  
Als ik daar in zijn heerlijkheid 
mag stralen als de zon, 
dan prijs ik Hem in eeuwigheid 
dat ik genade vond. 
 
 
  



Collectelied ´´Via Dolorosa´´ 
Langs de Via Dolorosa, in Jeruzalem die nacht 
Verdrongen zich de mensen in de straat 
Daar staarden ze Hem na 
De man die sterven moest op Golgotha 
 
Langs de Via Dolorosa, heel die lange 
lijdensweg 
Ging de Christus onze Koning als een Lam 
Maar omdat Hij van ons hield, met heel zijn 
hart, is Hij gegaan 
Langs de Via Dolorosa, heel de weg naar 
Golgotha 
 
Er kwam bloed uit al zijn wonden, uit de 
striemen op zijn rug 
Uit de kroon van doornen om zijn hoofd 
gekneld 
En hij droeg met elke stap de hoon van hen 
Die schreeuwden Kruisigt Hem 
 
Langs de Via Dolorosa, heel die lange 
lijdensweg 
Ging de Christus onze Koning als een Lam 
Maar omdat Hij van ons hield, met heel zijn 
hart, is Hij gegaan 
Langs de Via Dolorosa, heel de weg naar 
Golgotha 
 
 
 
 
 

Zijn kruis werd een troon 
Zijn bloed wast ons schoon 
En het stroomt door het hart van Jeruzalem 
 
Langs de Via Dolorosa, heel die lange 
lijdensweg 
Ging de Christus onze Koning als een Lam 
Maar omdat Hij van ons hield, met heel zijn 
hart, is Hij gegaan 
Langs de Via Dolorosa, heel de weg naar 
Golgotha 


