
STILLE WEEK: GOEDE VRIJDAG    

Goede Vrijdag is de dag waarop christenen stilstaan bij het kruis van Golgotha.  

Wij  gedenken het lijden en sterven van onze Heer.  

De kleur is paars, kleur van boete en inkeer.  

 

 
Kanselkleed: Oude Kerk Soest 

 

In de liturgie van deze dag zijn de improperia: verwijten (klacht) van God aan de mensen om 

het doden van Gods Zoon.  

Christus werd gehoorzaam tot de dood, tot de dood aan het kruis;  

daarom heeft God hem verhoogd en een naam gegeven boven alle namen (Fil 2). 

Vandaag om 10h00 zingen wij samen met heel Zuid-Afrika Amazing grace als dankzegging 

voor onze Verlosser, Jezus Christus (Nederlandse woorden aan het einde van de liturgie). 

 

Aansteken van de Christuskaars en stilgebed 

 

Openingswoord Psalm 22 

Mijn God, mijn God waarom verlaat Gij mij  

en blijft zo ver, terwijl ik tot U schrei,  

en redt mijn niet, maar gaat aan mij voorbij? 

Hoe blijft Gij zwijgen? 

Blijf van mij niet ver, God, red mijn leven  

uit de macht van de dood.  

Toon mij uw trouw. 

 

Gebed 

God, 

Wij bidden voor de nood van de wereld,  

onze wereld, ons land, nu hier in deze vreemde tijd.  

Wij bidden voor de wereld die Gij zo liefhad dat Gij uw Zoon gezonden had,  

de wereld die Jezus zo liefhad dat hij zijn leven gegeven heeft.  

Daarom bidden wij: Kyrie eleison, Heer wees genadig.  

Amen. 

 



Gebeuren van de dag 15 Nisan  

Gedurende de nacht wordt Jezus van rechtbank naar rechtbank gesleept.  

Hij ging de weg zo eenzaam tot in Jeruzalem. 

Geen vriend kon langer meegaan, 

geen mens hield nog de wacht met Hem. 

Hij ging die weg voor hen, Hij deed dit ook voor hen. 

Hij ging de weg zo eenzaam tot in Jeruzalem. 

De beulen die Hem sloegen, 

bespotten met een doornenkroon. 

Hij zweeg en leed voor hen, Hij deed dit ook voor hen. 

Hij ging de weg zo eenzaam. Hij droeg zijn eigen kruis. 

Hij bad: mijn God, vergeef hen! 

Hij leed en stierf op Golgotha. 

Hij deed dit ook voor ons, voor allen, ook voor ons. 

Liedboek 560 – Britt G. Hallqvist 

Tussen acht en negen uur 's ochtends wordt Jezus gekruisigd, tussen twee moordenaars.  

Aan het kruis spreekt hij 7 maal: 

1. “Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen” (Luc 23:34). 

2. “Voorwaar, Ik zeg U, heden zult gij met Mij in het paradijs zijn” (Luc 23:43). 

3. “Vrouw, zie uw zoon - zoon, zie uw moeder” (Joh 19:26-27). 

4. “Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?” (Marc 15:34). 

5. “Mij dorst” (Joh 19:28). 

6. “Het is volbracht!” (Joh 19:30). 

7. “Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest” (Luc 23:46). 

Drie uur later wordt het donker op heel de aarde, tot drie uur 's middags (Matt 27:45).  

Dan sterft Jezus. De aarde schudt, het voorhangsel in de tempel scheurt van boven naar 

beneden en doden staan op.  

Doven van de Christuskaars 

Stilte 

Meditatie  

Goede Vrijdag, drie uur 

 Wijzers in een rechte hoek 

op een klok die verder tikt, 

altijd maar verder, 

maar evengoed stilstaat en zegt 

 – voor één seconde maar –  

dit is een uur om nooit te vergeten. 

 Toen en daar op dat uur, 

Jeruzalem, stad van vrede, 

een man aan het kruis, 

bloed en tranen op het heetst van de dag. 



Wij herinneren ons het lijden van Jezus, 

maar dit lijden is niet geïsoleerd 

van het vele andere – vaak vergeten – lijden. 

Er is een onbekende geschiedenis 

van kommer en zinloze mislukking. 

Ieder mens heeft zo zijn eigen uur. 

 Het is de taak van diegenen 

die het rijk Gods willen waarmaken 

om heel deze verborgen geschiedenis 

van kommer en schijnbaar zinloze mislukking 

niet verloren te laten gaan. 

 Ter herinnering aan al die anderen – zonder naam, macht en aanzien – 

noemen wij vandaag die ene Naam: Jezus van Nazareth. 

Ter herinnering aan al die anderen - Amro Bakker 

Klacht van God 

Mijn volk, wat heb Ik jou gedaan en waarmee heb Ik jou zo vermoeid? 

Ik heb jou bevrijd uit harde handen en je gered uit de macht van tyrannen. 

Maar jij bent zelf onderdrukker geworden en maakte de minsten der mensen tot slaven. 

Mijn volk, wat heb Ik jou gedaan en waarmee heb Ik jou zo vermoeid? 

Ik schiep oceanen en vijf continenten om bruggen van vrede te bouwen. 

Maar jij hebt de aarde grondig verdeeld in mijn en in dijn, in meer en in minder. 

Mijn volk, wat heb Ik jou gedaan en waarmee heb Ik jou zo vermoeid? 

Ik strooide het koren over de velden en maakte de bodem vruchtbaar voor velen. 

Maar jij hebt het voedsel in wapen verkeerd en weigert het brood te breken en te delen. 

Mijn volk, wat heb Ik jou gedaan en waarmee heb Ik jou zo vermoeid? 

Ik heb jou geroepen, benoemd tot gemeente van het weerloze lam onder de mensen. 

Maar jij vond in mijn naam het buskruit uit, en erger ... 

Waarom heb jij Christus opnieuw gekruisigd? 

Mijn volk, antwoord Mij! 

Uit: "Een verschil van dag en nacht" - Niek Schuman 

Gebed 

Jezus, Man van smarten,  

mens in dodelijke verlatenheid,  

Gij zijt ons tot levensteken geworden.  

Wij bidden omwille van uw lijden:    

sterk ons in het geloof dat Gij ons niet alleen laat,  

dat wij ons kunnen verlaten op U  

bij alles wat ons overkomt.  

O Heer, vergeet ons niet.  

Daarom bidden wij:   (uit Gez 177:1 en 7) 

Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten. 

Laat mij, uw wijsheid prijzen, 



dwaasheid en ergernis voor wereldwijzen, 

laat mij uw kruis dat sterken zwakheid noemen 

als sterkte roemen. Amen. 

 

ZEGEN 

Jezus’ zegen voordat hij stief: 

“Ik laat jullie vrede na 

Mijn vrede geef ik jullie. 

Laat je hart niet moedeloos zijn.” 

 

Ons antwoord: “Wij gaan met God.” 

 

*** 

 

Op Goede Vrijdag, 10 april 2020 om 10h00 zingen wij met heel Zuid-Afrika mee: 

 

Amazing grace 

1       2 
Amazing grace, how sweet the sound  T' was grace that taught my heart to fear 
That saved a wretch like me    And grace, my fears relieved 
I once was lost, but now am found   How precious did that grace appear 
Was blind but now I see    The hour I first believed. 
3 
Through many dangers, toils and snares 
We have already come. 
T' was grace that brought us safe thus far 
And grace will lead us home. 
 

 

Genade zo oneindig groot 

1       2 

Genade zo oneindig groot,     Genade, die mij heeft geleerd  

dat ik, die ‘t niet verdien,     te vrezen voor het kwaad. 

het leven vond, want ik was dood    Maar ook, als ik mij tot Hem keer,  

en blind, maar nu kan ‘k zien.    dat God mij nooit verlaat. 

3       4 

Want Jezus droeg mijn zondelast    Als ik daar in zijn heerlijkheid  

en tranen aan het kruis.    mag stralen als de zon,  

Hij houdt mij door genade vast    dan prijs ik Hem in eeuwigheid  

en brengt mij veilig thuis.    dat ik genade vond. 

 

Yolanda Dreyer 

 

 

      


