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Grote of Sint Laurenskerk Rotterdam 
 

GOEDE VRIJDAG 
vrijdag 2 april 2021 
19.00 uur 

 

bij Lezingen en Liturgie 
Kleur: rood 
 

Het Paastriduüm, de drie dagen van Pasen, is doorgaande liturgie. Wij verlieten 
de kerk in stilte, en in diezelfde stilte keren we terug. De dienst op Goede Vrijdag 
kent drie elementen: Schriftverkondiging, de gebeden en de kruismeditatie. 
 

We lezen Exodus 12:21-28 over de op handen zijnde bevrijding uit het slavenhuis. 
De profeet Hosea vertelt over God die geneest, die redt van de dood en ons zal 
doen opstaan (6:1-6). En we lezen uit Johannes het lijdensverhaal van Jezus. We 
doen dit met meerdere stemmen. Ook de gemeente komt aan het woord. Zo 
worden we meegetrokken in het verhaal; geen toeschouwers maar deelnemers. 
 

Er staat een kruis in het midden van de kerk. Een afschuwelijk werktuig van 
marteling en dood. Wanneer we spreken van ‘kruishulde’ brengen wij geen hulde 
aan het kruis. Wij brengen Christus hulde door het teken van zijn nederdaling en 
opstanding te naderen en er bloemen bij te leggen.  
 

Gewoonlijk zingen we het Beklag Gods (Improperia). De grondslag is Hosea 6:3 
‘Mijn volk, wat heb ik je misdaan? Waarmee heb ik je gekweld? Antwoord mij!’ 
Dit keer spreken we die in wisselspraak in een modernere vorm: ‘Waar was jij?’. 
In het beklag spreekt de Eeuwige ook ons direct aan als verbondspartners. Het is 
een tekst die tijdloos is en ons oproept: wees aanwezig!  
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De avondmaalstafel is leeg. 
De dienst begint in stilte. 
 

Gebed Dit is het uur, God, 
waarop uw zoon voor ons gestorven is. 
Dit is het uur waarop Gij Hem verheerlijkt hebt. 
Dit is het uur waarop wij bidden: 
trek ons allen tot U en laat ons het kruis zien, 
waarin onze enige hoop gelegen is 
vandaag en tot in eeuwigheid. 

 

De Schrift 
 

Toralezing Exodus 12:21-28 
 

Profetenlezing Hosea 6:1-6 
 

Antwoordpsalm Psalm 22:2-9  - in wisselspraak, ouderling en gemeente 
 

Antifoon 22a: cantorij 
 

 
 

Mijn God, mijn God, 
waarom hebt u mij verlaten? 
U blijft ver weg en redt mij niet, 
ook al schreeuw ik het uit. 
‘Mijn God!’ roep ik 
overdag, en u antwoordt niet, 
’s nachts, en ik vind geen rust. 
 

U bent de Heilige, 
die op Israëls lofzangen troont. 
Op u hebben onze voorouders vertrouwd; 
zij hebben vertrouwd en u verloste hen, 
tot u geroepen en zij ontkwamen, 
op u vertrouwd en zij werden niet beschaamd. 
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Maar ik ben een worm en geen mens, 
door iedereen versmaad, bij het volk veracht. 
Allen die mij zien, bespotten mij, 
ze schudden meewarig het hoofd: 
‘Wend je tot de HEER! Laat hij je verlossen, 
laat hij je bevrijden, hij houdt toch van je?’ 
 

Heilig Evangelie Johannes 18:1 - 19:42 
Door meerdere stemmen gelezen, afgewisseld met koralen 
uit de Johannes Passion van J.S. Bach 

 

de teksten DIE ZO GEDRUKT ZIJN worden door iedereen 
meegesproken. 

 
Johannes 18, 1-11 

 

Nadat Jezus dit alles gezegd had, ging hij met zijn leerlingen 
naar de overkant van de Kidronbeek. Daar liep hij een 
olijfgaard in, met zijn leerlingen. Judas, zijn verrader, kende 
deze plek ook, want Jezus was er vaak met zijn leerlingen 
samengekomen. Judas ging ernaartoe, samen met een cohort 
soldaten en dienaren van de hogepriesters en de farizeeën. Ze 
waren gewapend en droegen fakkels en lantaarns. Jezus wist 
precies wat er met hem zou gebeuren. Hij liep naar hen toe en 
vroeg: ‘Wie zoeken jullie?’ Ze antwoordden:  
JEZUS UIT NAZARET.  
‘Ik ben het,’ zei Jezus, terwijl Judas, zijn verrader, erbij stond. 
Toen hij zei: ‘Ik ben het,’ deinsden ze achteruit en vielen op de 
grond. Weer vroeg Jezus: ‘Wie zoeken jullie?’ en weer zeiden 
ze:  
JEZUS UIT NAZARET.  
‘Ik heb jullie al gezegd: “Ik ben het,”’ zei Jezus. ‘Als jullie mij 
zoeken, laat deze mensen dan gaan.’ Zo gingen de woorden in 
vervulling die hij gesproken had: ‘Geen van hen die u mij 
gegeven hebt, heb ik verloren laten gaan.’ Daarop trok Simon 
Petrus het zwaard dat hij bij zich had, haalde uit naar de slaaf 
van de hogepriester en sloeg hem zijn rechteroor af; Malchus 
heette die slaaf.  
Maar Jezus zei tegen Petrus: ‘Steek je zwaard in de schede. 
Zou ik de beker die de Vader mij gegeven heeft niet drinken?’ 
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cantorij  
 

O groẞe Lieb, O Lieb ohn alle Maẞe,  
die dich gebracht auf  diese Marterstraẞe! 
Ich lebte mit der Welt in Lust und Freuden,  
und du muẞt leiden. 

 
Johannes 18, 12-23 

 

De soldaten met hun tribuun en de Joodse gerechtsdienaars 
grepen Jezus en boeiden hem. Ze brachten hem eerst naar 
Annas, de schoonvader van Kajafas. Kajafas was dat jaar 
hogepriester en hij was het die de Joden had voorgehouden: 
‘Het is goed dat één man sterft voor het hele volk.’ Simon 
Petrus liep met een andere leerling achter Jezus aan. Deze 
andere leerling kende de hogepriester en ging met Jezus het 
paleis van de hogepriester in, maar Petrus bleef buiten bij de 
poort staan. Daarop kwam de andere leerling, de kennis van 
de hogepriester, weer naar buiten; hij sprak met de 
portierster en nam Petrus mee naar binnen. Het meisje sprak 
Petrus aan: ‘Ben jij soms ook een leerling van die man?’ ‘Nee, 
ik niet,’ zei hij. De slaven en de gerechtsdienaars stonden zich 
te warmen bij een vuur dat ze hadden aangelegd omdat het 
koud was; ook Petrus ging zich erbij staan warmen. 
De hogepriester ondervroeg Jezus over zijn leerlingen en over 
zijn leer. Jezus zei: ‘Ik heb in het openbaar tot de wereld 
gesproken. Ik heb steeds onderricht gegeven op plaatsen 
waar de Joden bij elkaar komen, in synagogen en in de tempel, 
en nooit heb ik iets in het geheim gezegd. Waarom 
ondervraagt u mij? Vraag het toch aan de mensen die mij 
gehoord hebben, zij weten wat ik gezegd heb.’ Toen Jezus dat 
zei gaf een van de dienaren die erbij stonden, hem een klap in 
het gezicht: ‘Is dat een manier om de hogepriester te 
antwoorden?’ Jezus zei: ‘Als ik iets verkeerds gezegd heb, zeg 
dan wat er verkeerd was, maar als het juist is wat ik heb 
gezegd, waarom slaat u me dan?’  
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cantorij  
 

Wer hat dich so geschlagen,  
mein Heil, und dich mit Plagen 
so übel zugericht?  
Du bist ja nicht ein Sünder,  
wie wir und unsre Kinder, 
von Missetaten weiẞt du  nicht. 
 

Ich, ich und meine Sünden, 
die sich wie Körnlein finden 
des Sandes an dem Meer, 
die haben dir erreget 
das Elend das dich schläget 
und das betrübte Marterheer. 

 
Johannes 18, 24-27 

 

Daarna stuurde Annas hem geboeid naar Kajafas, de 
hogepriester. Simon Petrus stond zich intussen nog steeds te 
warmen. 
BEN JIJ SOMS OOK EEN LEERLING VAN HEM 
vroegen ze. ‘Nee,’ ontkende Petrus, ‘ik niet.’ Maar een van de 
slaven van de hogepriester, een familielid van de man van wie 
Petrus het oor had afgeslagen, zei: ‘Maar ik heb toch gezien 
dat je bij hem was in de olijfgaard?’ Weer ontkende Petrus, en 
meteen kraaide er een haan. 

 
 cantorij 
 

  Petrus, der nicht denkt zurück,  
seinen Gott verneinet,  
der doch auf ein ersten Blick  
bitterlichen weinet.  
Jesu, blikke mich auch an,  
wenn ich nicht will büẞen;  
wenn ich böses hab getan,  
rühe mein Gewissen!  
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Johannes 18, 28-36 
 

Jezus werd van Kajafas naar het pretorium gebracht. Het was 
nog vroeg in de morgen. Zelf gingen ze niet naar binnen, om 
zich niet te verontreinigen voor het pesachmaal. Daarom 
kwam Pilatus naar buiten en vroeg: ‘Waarvan beschuldigt u 
deze man?’ Ze antwoordden:  
ALS HIJ GEEN MISDADIGER WAS, ZOUDEN WE HEM NIET 
AAN U UITGELEVERD HEBBEN. 
Pilatus zei: ‘Neem hem dan mee, en veroordeel hem volgens 
uw eigen wet.’ Maar de Joden wierpen tegen:  
WIJ HEBBEN HET RECHT NIET OM IEMAND TER DOOD TE 
BRENGEN. 
Zo ging de uitspraak van Jezus in vervulling waarin hij 
aanduidde welke dood hij sterven zou. Nu ging Pilatus het 
pretorium weer in. Hij liet Jezus bij zich komen en vroeg hem: 
‘Bent u de koning van de Joden?’ Jezus antwoordde: ‘Vraagt u 
dit uit uzelf of hebben anderen dit over mij gezegd?’ ‘Ik ben 
toch geen Jood,’ antwoordde Pilatus. ‘Uw volk en uw 
hogepriesters hebben u aan mij uitgeleverd – wat hebt u 
gedaan?’ Jezus antwoordde: ‘Mijn koningschap hoort niet bij 
deze wereld. Als mijn koningschap bij deze wereld hoorde, 
zouden mijn dienaren wel gevochten hebben om te 
voorkomen dat ik aan de Joden werd uitgeleverd. Maar mijn 
koninkrijk is niet van hier.’ 
 

cantorij   
 

Ach groẞer König, groẞ zu allen Zeiten,  
wie kann ich gnugsam diese Treu ausbreiten? 
Keins Menschen Herze mag indes ausdenken,  
was dir zu schenken. 

 

Johannes 18, 37 – 19 ,12a 
 

Pilatus zei: ‘U bent dus koning?’ ‘U zegt dat ik koning ben,’ zei 
Jezus. ‘Ik ben geboren en naar de wereld gekomen om van de 
waarheid te getuigen, en ieder die de waarheid is toegedaan, 
luistert naar wat ik zeg.’ Hierop zei Pilatus: ‘Maar wat is 
waarheid?’ 
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Na deze woorden ging hij weer naar de Joden buiten. ‘Ik heb 
geen schuld in hem gevonden,’ zei hij. ‘Maar het is bij u 
gebruikelijk dat ik met Pesach iemand vrijlaat – wilt u dat ik de 
koning van de Joden vrijlaat?’ Toen begon iedereen te 
schreeuwen:  
HEM NIET, MAAR BARABBAS! 
Barabbas was een misdadiger. 
Toen liet Pilatus Jezus geselen. De soldaten vlochten een 
kroon van doorntakken, zetten die op zijn hoofd en deden 
hem een purperen mantel aan. Ze liepen naar hem toe en 
zeiden: 
LEVE DE KONING VAN DE JODEN! 
en ze sloegen hem in het gezicht. Pilatus liep weer naar buiten 
en zei: ‘Ik zal hem hier buiten aan u tonen om u duidelijk te 
maken dat ik geen enkel bewijs van zijn schuld heb gevonden.’ 
Daarop kwam Jezus naar buiten, met de doornenkroon op en 
de purperen mantel aan. ‘Hier is hij, de mens,’ zei Pilatus. 
Maar toen de hogepriesters en de gerechtsdienaars hem 
zagen begonnen ze te schreeuwen: 
KRUISIG HEM, KRUISIG HEM! 
Toen zei Pilatus: ‘Neem hem dan maar mee en kruisig hem 
zelf, want ik zie niet waaraan hij schuldig is.’ De Joden zeiden: 
WIJ HEBBEN EEN WET DIE ZEGT DAT HIJ MOET STERVEN, 
OMDAT HIJ ZICH DE ZOON VAN GOD HEEFT GENOEMD. 
Toen Pilatus dat hoorde werd hij erg bang. Hij ging het 
pretorium weer in en vroeg aan Jezus: ‘Waar komt u 
vandaan?’ Maar Jezus gaf geen antwoord. ‘Waarom zegt u 
niets tegen mij?’ vroeg Pilatus. ‘Weet u dan niet dat ik de 
macht heb om u vrij te laten of u te kruisigen?’ Jezus 
antwoordde: ‘De enige macht die u over mij hebt, is u van 
boven gegeven. Daarom draagt degene die mij aan u 
uitgeleverd heeft de meeste schuld.’ Vanaf dat moment wilde 
Pilatus hem vrijlaten.  

 

cantorij   
 

Durch dein Gefängnis, Gottes Sohn,  
muẞ uns die Freiheit kommen; 
Dein Kerker ist der Gnadenthron, 
Die Freistatt aller Frommen; 
denn gingst du nicht die Knechtschaft ein,  
müẞt unsre Knechtschaft ewig sein. 
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Johannes 19, 12b-16a 
 

Maar de Joden riepen:  
ALS U DIE MAN VRIJLAAT BENT U GEEN VRIEND VAN DE 
KEIZER, WANT IEDEREEN DIE ZICHZELF TOT KONING 
UITROEPT PLEEGT VERZET TEGEN DE KEIZER. 
Pilatus hoorde dat, liet Jezus naar buiten brengen en nam 
plaats op de rechterstoel op het zogeheten Mozaïekterras, in 
het Hebreeuws Gabbata. Het was rond het middaguur op de 
voorbereidingsdag van Pesach. Pilatus zei tegen de Joden: 
‘Hier is hij, uw koning.’ Meteen schreeuwden ze:  
WEG MET HEM, WEG MET HEM, AAN HET KRUIS MET HEM! 
Pilatus vroeg: ‘Moet ik uw koning kruisigen?’ Maar de 
hogepriesters antwoordden:  
WIJ HEBBEN GEEN ANDERE KONING DAN DE KEIZER! 
Toen droeg Pilatus hem aan hen over om hem te laten 
kruisigen. 

 
orgel 
 
Johannes Brahms (1833-1897),  
Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen 

 

Johannes 19, 16b-27 
 

 
Zij voerden Jezus weg; hij droeg zelf het kruis naar de 
zogeheten Schedelplaats, in het Hebreeuws Golgota. Daar 
kruisigden ze hem, met twee anderen, aan weerskanten 
één, en Jezus in het midden. Pilatus had een inscriptie laten 
maken die op het kruis bevestigd werd. Er stond op ‘Jezus 
uit Nazaret, koning van de Joden’. Het stond er in het 
Hebreeuws, het Latijn en het Grieks, en omdat de plek waar 
Jezus gekruisigd werd dicht bij de stad lag, werd deze 
inscriptie door veel Joden gelezen. De hogepriesters van de 
Joden zeiden tegen Pilatus:  
U MOET NIET “KONING VAN DE JODEN” SCHRIJVEN, MAAR 
“DEZE MAN HEEFT BEWEERD: IK BEN DE KONING VAN DE 
JODEN”. 
‘Wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven,’ was het 
antwoord van Pilatus. 
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Nadat ze Jezus gekruisigd hadden, verdeelden de soldaten 
zijn kleren in vieren, voor iedere soldaat een deel. Maar zijn 
onderkleed was in één stuk geweven, van boven tot 
beneden. Ze zeiden tegen elkaar: 
LATEN WE HET NIET SCHEUREN, MAAR LATEN WE LOTEN 
WIE HET HEBBEN MAG. 
Zo ging in vervulling wat de Schrift zegt: ‘Ze verdeelden mijn 
kleren onder elkaar en wierpen het lot om mijn gewaad.’ 
Dat is wat de soldaten deden. 
Bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder met haar zuster, 
Maria, de vrouw van Klopas, en Maria uit Magdala. Toen 
Jezus zijn moeder zag staan, en bij haar de leerling van wie 
hij veel hield, zei hij tegen zijn moeder: ‘Dat is uw zoon,’ en 
daarna tegen de leerling: ‘Dat is je moeder.’ Vanaf dat 
moment nam die leerling haar bij zich in huis. 

 
cantorij   
 

Er nahm alles wohl in acht 
in der letzten Stunde,  
seine Mutter noch bedacht, 
setzt ihr ein’ Vormunde.  
O Mensch, mache Richtigkeit,  
Gott und Menschen liebe,  
stirb darauf ohn alles Leid,  
und dich nicht betrübe! 

 

allen gaan staan 
een kaars wordt ontstoken aan de Paaskaars en bij het kruis geplaatst 

Ook in de duisternis die komen gaat, is Hij niet afwezig 
 

Johannes 19, 28-30 
 

Toen wist Jezus dat alles was volbracht, en om de Schrift 
geheel in vervulling te laten gaan zei hij: ‘Ik heb dorst.’ Er stond 
daar een vat zure wijn; ze staken er een majoraantak met een 
spons in en brachten die naar zijn mond. Nadat Jezus ervan 
gedronken had zei hij: ‘Het is volbracht.’ Hij boog zijn hoofd en 
gaf de geest. 

 
Stilte 
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Johannes 19, 31-42 
 

Het was voorbereidingsdag, en de Joden wilden voorkomen 
dat de lichamen op sabbat, en nog wel een bijzondere sabbat, 
aan het kruis zouden blijven hangen. Daarom vroegen ze 
Pilatus of de benen van de gekruisigden gebroken mochten 
worden en of ze de lichamen mochten meenemen. Toen 
braken de soldaten de benen van de eerste die tegelijk met 
Jezus gekruisigd was, en ook die van de ander. Vervolgens 
kwamen ze bij Jezus, maar ze zagen dat hij al gestorven was. 
Daarom braken ze zijn benen niet. Maar een van de soldaten 
stak een lans in zijn zij en meteen vloeide er bloed en water 
uit. Hiervan getuigt iemand die het zelf heeft gezien, en zijn 
getuigenis is betrouwbaar. Hij weet dat hij de waarheid 
spreekt en wil dat ook u gelooft. Zo ging de Schrift in 
vervulling: ‘Geen van zijn beenderen zal verbrijzeld worden.’ 
Een andere schrifttekst zegt: ‘Zij zullen hun blik richten op hem 
die ze hebben doorstoken.’ 
Na deze gebeurtenissen vroeg Josef uit Arimatea – die uit 
vrees voor de Joden in het geheim een leerling van Jezus was 
– aan Pilatus of hij het lichaam van Jezus mocht meenemen. 
Pilatus gaf toestemming en Josef nam het lichaam mee. 
Nikodemus, die destijds ’s nachts naar Jezus toe gegaan was, 
kwam ook; hij had een mengsel van mirre en aloë bij zich, wel 
honderd litra. Ze wikkelden Jezus’ lichaam met de balsem in 
linnen, zoals gebruikelijk is bij een Joodse begrafenis. Dicht bij 
de plaats waar Jezus gekruisigd was lag een olijfgaard, en daar 
was een nieuw graf, waarin nog nooit iemand begraven was. 
Omdat het voor de Joden voorbereidingsdag was en dat graf 
dichtbij was, legden ze Jezus daarin. 

 
orgel  
 
Léon Boëllmann (1862-1897) Marche funèbre  

 
 

allen gaan zitten 
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Voorbede Gebed der gelovigen 
 

Broeders en zusters, 
laten wij in vrede bidden. 
 

Eeuwige,  
wij bidden U 
voor uw Kerk, wereldwijd, 
dat zij een plek 
van vrede mag zijn, 
een veilig thuis 
voor ieder mens. 
Dat zij in spreken 
en in handelen 
beeld mag zijn van haar Heer, 
teken mag zijn 
van het komend koninkrijk. 
 

Zo bidden wij 
Heer, ontferm U 
 

Goede God, wij bidden U 
voor de geloofsleerlingen 
die, waar ook ter wereld, 
zich willen verbinden 
aan uw Naam. 
Wij bidden U 
voor ieder mens 
die zoekt naar doel en zin; 
dat liefde, nabijheid en omzien 
omhelsd worden, 
geestelijke ankers mogen zijn  
voor een zegenrijk samenleven 
op deze aarde. 
 

Zo bidden wij 
Heer, ontferm U 
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Barmhartige God, 
wij bidden U 
voor wie in nood verkeren, 
voor wie bedroefd zijn, 
voor wie eenzaam is of verstoten, 
voor wie geen voedsel heeft 
onderdrukt wordt, 
dat zij nieuw leven vinden 
in mensen  
die de lasten van hun schouders nemen, 
mensen die zich breken 
in liefde voor de naaste 
om samen op te staan. 
 

Zo bidden wij 
Heer, ontferm U 
 

Koning van deze wereld, 
wij bidden U 
voor wie gezag dragen 
in kerk, religies en samenleving, 
voor koningen en presidenten, 
regeringen en stamhoofden, 
voor priesters en dominees, 
imams en rabbijnen, 
dat hun regeren en voorgaan 
verlicht mag worden 
met uw Geest 
van waarheid en wijsheid, 
dat zij dienend zijn 
voor wie aan hen zijn toevertrouwd, 
en zich onderwerpen 
aan uw zegenrijke wetten 
van liefde en medemenselijkheid. 
 

Zo bidden wij 
Heer, ontferm U. Amen. 
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Kruismeditatie 
 

Kruishulde Tijdens het zingen van het volgende lied  

kan men bloemen leggen bij het kruis. 
 

cantorij O kostbaar kruis, o wonder Gods 
Lied 578 

 
 

2. Bewaar mij dat ik roemen zou 
dan in mijn Heren Christi dood. 
Al wat ik anders noemen zou 
is niets bij dit mysterie groot. 
 

3. O angst en liefde, ondereen 
vermengd als water en als bloed, 
zij wijzen naar het wonder heen 
van Hem die op de aarde boet. 
 

4. Het rode bloed, zijn koningskleed 
bedekt het schandelijke kruis, 
dat wordt door alles wat Hij leed 
de levensboom van 't paradijs. 
 

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. 
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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. 

 
 
Aanklacht onder het kruis  

wisselspraak voorganger – gemeente, naar Lied 585 
 

Waar was jij, toen men Hem gekruisigd had? 
Erbarm u! 
Waar was jij, toen men Hem hing aan het hout? 
Erbarm u! 
Waar was jij, toen de zon niet langer wilde schijnen? 
Heilige, sterke, onsterfelijke God! Erbarm u! 
Waar was jij, toen Hij in zijn graf gelegd werd? 
Heilige, sterke, onsterfelijke God! Erbarm u! 
Waar was jij, toen Hij uit de doden opstond? 
Heilige, sterke, onsterfelijke God! Erbarm u! 
 

Waar was jij? 
Honger heb ik geleden: gaf jij mij toen te eten? 
Wanneer dan Heer? 
Dorst heb ik gehad: liet jij mij toen drinken? 
Wanneer dan Heer? Erbarm u! 
Ooit was ik een vreemdeling: gaf jij mij onderdak? 
Wanneer dan Heer?  
Heilige, sterke, onsterfelijke God! Erbarm u! 
Toen ik was uitgekleed: bedekte jij mijn schande? 
Wanneer dan Heer?  
Heilige, sterke, onsterfelijke God! Erbarm u! 
 
En toen ik ziek was: heb jij mij opgezocht? 
Wanneer dan Heer? Erbarm u! 
Ooit zat ik gevangen: kwam jij naar mij toe? 
Wanneer dan Heer?  
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Alles wat je niet voor één der minsten gedaan hebt, 
heb je ook Mij niet gedaan! 
Erbarm u! 
 

Waar was jij? 
 
De kruismeditatie wordt besloten met: 
 

cantorij Nu valt de nacht  
Lied 590 

 

 
 

2. De wereld gaf 
Hem slechts een graf, 
zijn wonen was Hem zwerven; 
al zijn onschuld werd Hem straf 
en zijn leven sterven. 
 

3. Hoe slaapt Gij nu, 
die men zo ruw 
aan 't kruishout heeft gehangen. 
Starre rotsen houden U, 
rots des heils, gevangen. 
 

4. 't Is goed, o Heer, 
Gij hoeft de eer 
van God niet meer te staven. 
Leggen wij ons bij U neer, 
in uw dood begraven. 
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5. Hoe wonderlijk, 
uitzonderlijk 
een sabbat is gekomen: 
eens voor al heeft Hij het juk  
van ons afgenomen. 

 

De dienst eindigt in stilte. 
 

wij verlaten in stilte de kerk,  
en komen morgen samen voor de diensten op Stille Zaterdag 

 
in deze dienst: 

Voorganger ds. Harold Schorren, Laurenspastor 
Ouderling Marianne Amelink 
Diaken Coreline Schep  
Laurenscantorij o.l.v. Wiecher Mandemaker 
Orgel Hayo Boerema 
Ontvangst Annemieke van der Kooij, Henny Tiller 
Camera Pepijn Bakker en Marije Tuijn – van Mannekes 

 

Agenda Stille Week en Pasen: 

Stille Zaterdag 3 april  12.30 u. Grafwake           

Paasnacht 3 april  19.00 u. * Wake-viering 

Paasochtend 4 april  06.30 u. * Dageraadsviering (tot 9.00 uur) 

Pasen, zondag 4 april        10.30u . ** gezamenlijke viering LP en MKOG 

 

*    deze dienst is te bekijken via het YouTube-kanaal van Kerken in de Laurens 

** uitsluitend te bekijken via het YouTube-kanaal van Kerken in de Laurens 
 

LAURENSPASTORAAT ROTTERDAM 

Laurenspastor ds Harold Schorren (06 - 15 195 149) 

secretariaat Grotekerkplein 27, bezoekadres 101 

  3011 GC  Rotterdam  

bankrekening  NL29 INGB 0002 4012 18 

  t.n.v. Laurenspastoraat Rotterdam  

e-mail:   scriba@laurenspastoraat.nl  

website  www.kerkenindelaurens.nl 

 

CITYPASTOR 

e-mail:  contact@citypastor010.nl 

website:  www.citypastor010.nl  
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