
 

Lutherse gemeente Rotterdam  

 
Uitzending op Goede Vrijdag 

10 april 2020 
 
 

 
 

In de veertigdagentijd staan 
steeds de 'Ik ben'-uitspraken van Christus centraal. 

 
Vandaag: 

een paar teksten die eveneens uit Christus’ mond kwamen: 
 

Kruiswoorden 
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Voorbereiding en welkom 
 

Orgelspel Herzliebster Jesu, was hast Du verbrochen 
 

Woord van welkom 
 

Alleen bij God is stilte voor mijn ziel 
mijn redding komt van Hem. 
Eer aan de Vader en de Zoon  
en de Heilige Geest, 
zoals het was in het begin en nu en altijd 
en in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

 
Rondom de Schriften  

 
Inleiding op het Lijdensevangelie  

 
Orgelspel O Haupt vol Blut und Wunden 
 
Lezing Matteus 27-30 

 
Zang O hoofd vol bloed en wonden 

Lied 576b 
 

Lezing Matteus 27:31- 40 
 

Zang Wie wunderbarlich ist doch diese Strafe  
uit de Matthäus Passion, J.S. Bach 

 
Lezing Matteus 27:41-50 

 
Zang In Deine Hände befehl ich meinen Geist 

uit de Actus Tragicus, J.S. Bach 
 

Lezing Matteus 27:51-66 
 

Orgelspel Lied 590 
Nu valt de nacht 

 



Gebeden en zegen 
 
Gebed avondgebed uit de lutherse traditie 

 
Zegen 

 
Orgelspel Lied 574  

Glorie zij U Christus 
 

 
 
Via live-uitzendingen willen we het mogelijk maken om met elkaar het 
gemeente-zijn voort te zetten, in de periode dat we elkaar vanwege het 
coronavirus niet kunnen ontmoeten in de Andreaskerk. 
 
De volgende live-uitzending is op Paasmorgen, zondag 12 april om 10.30 
uur.  
Een liturgie zal zaterdag op de website gepubliceerd worden, zodat u deze 
vooraf kunt printen of downloaden, of uw liedboek kunt klaarleggen. 
 
U kunt eventuele voorbeden aanleveren per e-mail of telefoon bij ds. Martin 
van Wijngaarden (bij voorkeur voor vrijdagmiddag 12.00 uur). Wanneer u 
behoefte heeft aan telefonisch pastoraat kunt u ook contact opnemen: 
0610017055. 
 
Wilt u op de hoogte blijven van deze uitzendingen, of heeft u vragen, neem 
dan contact met ons op via www.luthersrotterdam.nl  
 
 
Voorganger: Martin van Wijngaarden 
Organist: Niels-Jan van der Hoek 
Sopraan: Lisa Hinfelaar 
Camera: Wendy Groeneveld-Dettmeijer 
Livestream: Freek Houweling 
Locatiemanager: Jeroen van Velzen 
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