
Goede Vrijdag

10 april 2020

online dienst via www.kerkdienstgemist.nl

Voorganger : Ds. H.J Franzen, Pijnacker

Organist : Rens van Rossum

Hervormde Gemeente Numansdorp



Orgelspel



Welkom



LBps.22 vers 1

Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij

en blijft zo ver, terwijl ik tot U schrei,

en redt mij niet, maar gaat aan mij voorbij?

Hoe blijft Gij zwijgen?

Mijn God, ik doe tot U mijn kreten stijgen

bij dag, bij nacht. Tot U slechts kan ik vluchten,

maar krijg geen rust, 

geen antwoord op mijn zuchten

in klacht op klacht.



LBps.22 vers 3

Maar ik, mijn God, lig machteloos terneer.

Ik word vertrapt, ik heb geen leven meer.

Meesmuilend gaan zij tegen mij tekeer,

al die mij smaden.

Zij raden mij, terwijl zij mij verraden:

'Zoek het bij God, 

geef Hem uw leed te dragen,

Hij zal u redden naar zijn welbehagen',

zo klinkt hun spot.



Stil gebed



Bemoediging en groet



Aanvangstekst

Jesaja 50 : 5 en 6 (NBG)

5De Here Here heeft mij het oor geopend 

en ik ben niet weerspannig geweest, ik 

ben niet teruggedeinsd. 6Mijn rug heb ik 

gegeven aan wie sloegen, en mijn wangen 

aan wie mij de baard uittrokken; mijn 

gelaat heb ik niet verborgen voor 

smadelijk speeksel.



LBps.22 vers 7

Het grauw dringt op, als honden van rondom,

doorboort mijn hand en voet en brengt mij om.

Mijn lijf verteerde tot de lege som

van mijn geraamte.

Zij kennen voor een stervende geen schaamte,

lachen hem uit die zich niet kan verweren,

en delen reeds, al dobbelend, zijn kleren,

hun tot een buit.



Catechismus lezing - Zondag 15
37 Wat verstaat gij door het woordeken: 
'geleden'?

Dat Hij aan lichaam en ziel,
den gansen tijd Zijns levens op de aarde,
maar inzonderheid aan het einde Zijns levens,
den toorn Gods
tegen de zonde des gansen menselijken geslachts
gedragen heeft, a
opdat Hij met Zijn lijden,
als met het enige zoenoffer, b
ons lichaam en onze ziel van de 
eeuwige verdoemenis verloste, c
en ons Gods genade, gerechtigheid
en het eeuwige leven verwierve. d

https://www.heidelbergse-catechismus.nl/verlossing/zondag-15/vraag-37
https://www.heidelbergse-catechismus.nl/#bewijsteksten-bekijken
https://www.heidelbergse-catechismus.nl/#bewijsteksten-bekijken
https://www.heidelbergse-catechismus.nl/#bewijsteksten-bekijken
https://www.heidelbergse-catechismus.nl/#bewijsteksten-bekijken


Catechismus lezing - Zondag 15
38Waarom heeft hij 'onder den rechter Pontius 
Pilatus' geleden?

Omdat Hij,
onschuldig onder de wereldlijken rechter veroordeeld 
zijnde,

a
ons daarmede van het strenge oordeel Gods,
dat over ons gaan zou, bevrijdde. b

https://www.heidelbergse-catechismus.nl/verlossing/zondag-15/vraag-38
https://www.heidelbergse-catechismus.nl/#bewijsteksten-bekijken
https://www.heidelbergse-catechismus.nl/#bewijsteksten-bekijken


Catechismus lezing - Zondag 15

39Heeft dat iets meer in, dat Hij gekruisigd is 
geweest, dan of Hij met een anderen dood 
gestorven ware?

Ja het; want daardoor ben ik zeker,
dat Hij de vervloeking, die op mij lag,
op Zich geladen heeft; a
dewijl de dood des kruises van God vervloekt was.

https://www.heidelbergse-catechismus.nl/verlossing/zondag-15/vraag-39
https://www.heidelbergse-catechismus.nl/#bewijsteksten-bekijken


LBgz.182 vers 1

1 Jezus, leven van ons leven,

Jezus, dood van onze dood,

Gij hebt U voor ons gegeven,

Gij neemt op U angst en nood,

Gij moet sterven aan uw lijden

om ons leven te bevrijden.

Duizend, duizendmaal, o Heer,

zij U daarvoor dank en eer.



LBgz.182 vers 2

2 Gij die alles hebt gedragen

al de haat en al de hoon,

die beschimpt wordt en geslagen,

Gij rechtvaardig, Gij Gods Zoon,

als de minste mens gebonden,

aangeklaagd om onze zonde.

Duizend, duizendmaal, o Heer,

zij U daarvoor dank en eer.



LBgz.182 vers 3

3 Die gewillig waart ten dode,

in het duister van de pijn

U ten offer hebt geboden,

hoe verlaten moest Gij zijn,

troosteloos aan 't kruis gehangen

opdat wij uw troost ontvangen.

Duizend, duizendmaal, o Heer,

zij U daarvoor dank en eer.



Gebed



Schriftlezing 
Matth. 27 : 27 – 38 en 50 - 54 (NBG)

De bespotting
27Toen namen de soldaten van de stadhouder 

Jezus mede naar het gerechtsgebouw en riepen de 

gehele afdeling bij Hem samen. 28En zij trokken 

Hem zijn klederen uit en deden Hem een 

scharlaken mantel om; 29ook vlochten zij van 

doornen een kroon en zetten die op zijn hoofd en 

gaven Hem een riet in zijn rechterhand. Toen vielen 

zij voor Hem op de knieën en spotten, zeggende: 

Wees gegroet, gij Koning der Joden! 30En zij 

spuwden naar Hem en namen het riet en sloegen 

Hem ermede op het hoofd.



Schriftlezing 
Mattëus 27 : 27 – 38 en 50 - 54 (NBG)

31En toen zij Hem bespot hadden, trokken zij Hem 

de mantel uit en deden Hem zijn klederen aan en zij 

leidden Hem weg om Hem te kruisigen. 32Toen zij 

heengingen, troffen zij iemand uit Cyrene aan, 

Simon genaamd; die presten zij om zijn kruis te 

dragen.

De kruisiging
33En zij kwamen aan een plaats, genaamd Golgota, 

dat is de zogenaamde Schedelplaats, 34en zij gaven 

Hem wijn, vermengd met gal, te drinken. En toen Hij 

die proefde, wilde Hij niet drinken.



Schriftlezing 
Matth. 27 : 27 – 38 en 50 - 54 (NBG)

35Nadat zij Hem gekruisigd hadden, verdeelden zij 

zijn klederen door het lot te werpen, 36en daar 

nedergezeten bewaakten zij Hem. 37En boven zijn 

hoofd brachten zij op schrift de beschuldiging tegen 

Hem aan: Dit is Jezus, de Koning der Joden.
38Toen werden met Hem twee rovers gekruisigd, 

één aan zijn rechterzijde en één aan zijn linkerzijde.



Schriftlezing 
Matth. 27 : 27 – 38 en 50 - 54 (NBG)

50Jezus riep wederom met luider stem en gaf de 

geest.
51En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde 

van boven tot beneden in tweeën, en de aarde 

beefde, en de rotsen scheurden, 52en de graven 

gingen open en vele lichamen der ontslapen 

heiligen werden opgewekt. 53En zij gingen uit de 

graven na zijn opstanding en kwamen in de heilige 

stad, waar zij aan velen verschenen.



Schriftlezing 
Matth. 27 : 27 – 38 en 50 - 54 (NBG)

54De hoofdman en zij, die met hem Jezus 

bewaakten, zagen de aardbeving en wat er plaats 

had en zij werden zeer bevreesd en zeiden: Waarlijk 

dit was een Zoon Gods.



LBps.140 vers 1

1 Bescherm mij, HEER, behoed mijn leven,

dat door geweld wordt overmand.

Bedwing hen die naar onrecht streven,

wier strijdlust elke dag ontbrandt.



LBps.140 vers 2

2 Bescherm mij en bewaar mijn gangen.

Als adders spuwen zij venijn.

Hun tong is scherp als die van slangen.

Laat mij bij U geborgen zijn.



LBps.140 vers 4

4 Mijn God, zeg ik, Gij kunt het keren,

hoor naar mijn stem die tot U schreit.

Sterke Verlosser, Here, HERE,

mijn helm en pantser in de strijd.



LBps.140 vers 8

8 Ik weet: de HEER zal vonnis wijzen;

't verdrukte volk wordt opgericht.

In recht hersteld zal het Hem prijzen

en wonen voor zijn aangezicht.



Verkondiging

“De diepste vernedering 

beantwoord met de hoogste 

almacht”



Gezang 189

1 Mijn Verlosser hangt aan 't kruis,

hangt ten spot van snode smaders.

Zoon des Vaders,

waar is toch uw almacht thans,

waar uw goddelijke glans?



Gezang 189

2 Mijn Verlosser hangt aan 't kruis,

en Hij hangt er mijnentwegen,

mij ten zegen.

Van de vloek maakt Hij mij vrij,

en zijn sterven zaligt mij.



Gezang 189

3 Mijn Verlosser hangt aan 't kruis.

Zou ik dan in droeve dagen

troostloos klagen?

Als ik naar zijn kruis mij richt,

valt mijn eigen last mij licht.



Gezang 189

4 Mijn Verlosser hangt aan 't kruis!

'k Heb mij, Heer, voor dood en leven

U gegeven.

Laat mij dan in vreugd en pijn

met U in gemeenschap zijn.



Belijdenis



Psalm 75 vers 1 en 7

1 U alleen, U loven wij,

U loven wij, onze Heer,

want uw naam zo rijk van eer

is tot onze vreugd nabij.

Men vertelt in heel het land

al de wondren van uw hand.



Psalm 75 vers 1 en 7

7 God is 't die ik loven zal,

ik loven zal als mijn Heer.

Ik vermeld zijn roem en eer,

ik bewerk der bozen val.

Al wie in Gods recht gelooft,

gaat met opgeheven hoofd.



Dienst der gebeden

Onze Vader



Gezang 192 vers 1, 2, 5 en 6

1 O kostbaar kruis, o wonder Gods,

waaraan de Prins der glorie stierf;

ik wil om U zijn zonder trots,

ik acht verlies wat ik verwierf.

2 Bewaar mij dat ik roemen zou

dan in mijn 's Heren Christi dood.

Al wat ik anders noemen zou

is niets bij dit mysterie groot.



Gezang 192 vers 1, 2, 5 en 6

5 En door zijn dood en door zijn bloed

is nu de wereld dood voor mij.

Ik ben gestorven, maar voor goed

van heel de dode wereld vrij.

6 De aarde zelf is veel te klein

voor wie U waarlijk loven wil.

Uw liefde is een groot geheim,

zij vraagt geheel mijn hart en ziel.



Zegen



Orgelspel 

Rens van Rossum


