
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Goede Vrijdag 
 
Lezing van het 
lijdensevangelie volgens de 
evangelist Johannes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Met een afbeelding van de 
kruiswegstatie van Greetje 
Vermeulen 
 
 
Stille Week 2022 
Evangelisch Lutherse 
Gemeente  Zwolle 
 
 
Doorgang naar Licht  

Wilbert Potjes, organist; Karin 
Vrieling, klarinet; Margo Jonker, 
voorganger 

 
Stilte 



Lied 571 ‘In stille nacht houdt Hij de wacht’  
 
voorganger:  Onze hulp is in de naam van onze God, 
GEMEENTE:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
voorganger: Bij U, Heer, schuilen wij in het duistere licht van deze dag. 

Hoor ons, God, en blijf niet ver. 
GEMEENTE:  HOOR ONS EN KOM ONS TE HULP! 
voorganger:  U bent een wal tegen nacht en ontij,  
  U, de grond van ons vertrouwen. 
GEMEENTE:  IN UW HANDEN, HEER, BEVELEN WIJ ONS LEVEN. 
voorganger: Hier gedenken wij Jezus in zijn lijden, zijn dood. 

In de dagen van zijn leven heeft Hij onze zwakheid gedragen, 
onze leegte onder ogen gezien. 
Hier kijken wij naar en horen van het kruis. 
Laat dit uur voor ons zijn als een waken en bidden met Hem. 

GEMEENTE:  IN UW HANDEN HEER, BEVELEN WIJ ONS LEVEN. AMEN 
 
Psalm 22:1, 2 ‘Mijn God, mijn God, waarom’  
Gebed 
Inleiding op de lezing 
Lied 559 ‘Gij die ver voor ons uit’  
 
Stilte 
Muziek: Fragment uit Serenata (op. 73) van Giuseppe Martucci. 
Lezing van het lijdensevangelie volgens de evangelist Johannes 
- Johannes 18: 1- 8 
- Lied 587:1 ‘Licht voor de wereld’  
 
- Johannes 18: 9 – 11 
- Variatie op lied 587 van Theo Meurs 

 
- Johannes 18: 12 – 23  
- Lied 587:2 ‘Een mens moet sterven’  
 
- Johannes 18: 24 – 27 
- Variatie op lied 587 van Theo Meurs 
 
- Johannes 18: 28 - 36 



- Lied 587: 3 ‘Hemelse koning’ 
 
- Johannes 18: 37 - 19: 3 
- Variatie op lied 587 van Theo Meurs 
 
- Johannes 19: 4 - 17 
- Lied 587:4 ‘Hier is God zelf’  
 
- Johannes 19:18 – 30 
- Lied 587:5 ‘Jezus gekruisigd’ 
 
- Johannes 19: 31 – 37 
- Lied 587:6, 7 ‘zing met de psalm ’  
 
- Johannes 19,38-42 
- Stilte 
 
Muziek: Fragment uit Serenata (op. 73) van Giuseppe Martucci. De Paaskaars 
wordt weggedragen uit de kerk 
 
Lied 130a  'Uit angst en nood stijgt mijn gebed' 
  
 
  



Gebeden. Responsie: Lied 367g ‘Kom te hulp’  
 
‘Luthers avondgebed’ tekst: H. Mudde, melodie: J. van Rossum 

 
2. Blijf bij ons allen aan de avond van elke dag door U bereid 
 en aan de avond van het leven en van de wereld mettertijd. 
 
3. Blijf bij ons, Heer, met uw genade en goedheid naar ons toegewend, 
    blijf bij ons met uw troost en zegen en met uw Woord en Sacrament. 
 
4. Blijf bij ons, als de nacht zal komen van strijd, beproeving, angst en nood, 
    De nacht van aanvechting en twijfel en van de strenge bitt’re dood. 
 
5. Blijf bij ons, Heer, in al het duister dat over ons wordt uitgespreid, 
  ja, blijf in leven en in sterven bij ons, in tijd en eeuwigheid.   
 
Zegenbede 
Voorganger: Gaat nu allen heen in vrede, niet als mensen zonder hoop, maar 

als mensen die weten, dat de goede God ons nabij blijft. Gods zegen 
is voor altijd en eeuwig! 

GEMEENTE: AMEN 
 
In stilte verlaten we de kerk. 
 
Kruiswegstaties Greetje Vermeulen 
In het gemeentecentrum hangen acht afbeeldingen van de kruiswegstaties van Greetje 
Vermeulen (overleden in 2019). Deze textiele werkstukken heeft zij in 2004 gemaakt en zijn bij 
de Lutherse Kerk terecht gekomen. In deze viering wordt een werkstuk getoond. In de 
komende tijd kunt u als u in de kerk bent, de andere werkstukken bekijken.  


