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MAANDAG: Hij zoekt zijn schapen 

 

“Hij zag een grote menigte en voelde medelijden met hen,  

omdat ze leken op schapen zonder herder.” 

 

Orgelspel – Welkom – Vier kaarsen worden aangestoken 

 

Lied 256 (herhalen) 

 
Openingsgebed 

Barmhartige, God van alle eeuwen, 

Gij hebt het uw Zoon niet bespaard, 

maar Gij hebt Hem aan ons allen overgegeven, 

opdat Hij de zonden van de wereld zou wegdragen. 

Geef, zo bidden wij U, 

dat wij dit met heel ons hart geloven 

en ons leven daarnaar richten. 

Door Jezus Christus, onze Heer…  

Amen. 
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Jesaja 42: 1-7 (NBV) 
1Hier is mijn dienaar,  
hem zal ik steunen, 
hij is mijn uitverkorene,  
in hem vind ik vreugde, 
ik heb hem met mijn geest vervuld. 
Hij zal alle volken het recht doen kennen. 
2Hij schreeuwt niet, hij verheft zijn stem niet, 
hij roept niet luidkeels in het openbaar; 
3het geknakte riet breekt hij niet af, 
de kwijnende vlam zal hij niet doven. 
Het recht zal hij zuiver doen kennen. 
4Ongebroken en vol vuur  
zal hij het recht op aarde vestigen; 
de eilanden zien naar zijn onderricht uit. 
5Dit zegt God, de HEER, 
die de hemel heeft geschapen en uitgespannen, 
die de aarde heeft uitgehamerd  
met alles wat zij voortbrengt, 
die de mensen op aarde levensadem geeft, 
en levensgeest aan allen die daar verkeren: 
6In gerechtigheid heb ik, de HEER, jou geroepen. 
Ik zal je bij de hand nemen en je behoeden, 
ik neem je in dienst voor mijn verbond met de mensen 
en maak je tot een licht voor alle volken, 
7om blinden de ogen te openen, 
om gevangenen te bevrijden uit de kerker, 
wie in het duister zitten uit de gevangenis. 
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Lied 23c: 1, 5 

 
Uw trouw en goedheid volgen mij, uw liefde, dag aan dag; 

en wonen zal ik in Gods huis zo lang ik leven mag. 

 

Marcus 10: 32-34 (NBV) 

Op weg naar Jeruzalem 
32Ze waren onderweg naar Jeruzalem en Jezus liep voor hen uit; 
de leerlingen waren ongerust en ook de mensen die hen volgden 
waren bang. Hij nam de twaalf weer apart en vertelde hun wat 
hem zou overkomen: 33‘We zijn nu op weg naar Jeruzalem, waar 
de Mensenzoon zal worden uitgeleverd aan de hogepriesters en 
de schriftgeleerden, die hem ter dood zullen veroordelen en hem 
zullen uitleveren aan de heidenen. 34Ze zullen de spot met hem 
drijven en hem bespuwen en hem geselen en doden, maar na 
drie dagen zal hij opstaan.’ 
 

Stilte 

 

Orgelspel: Middelpunt van ons verlangen – Gijsbert Kok 
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Gedicht: Kruisweg 

 

Wat een liefde moet Hij gehad hebben. 

Eindeloos! Onvoorstelbaar groot. 

Om te kiezen voor een weg  

waarvoor niemand kiezen zou. 

Behalve Hij! 

Onvoorstelbaar.  

Met een vast doel voor ogen 

wat alleen Hij kon volbrengen. 

Waarvoor geen mens kiezen zou. 

Dit gebeuren nodigt uit om hierbij stil te staan. 

Ademloos. Dankbaar!  

 

Justus A. van Tricht 

 

Lied: Opwekking 268 
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En in de tuin van de pijn 

verkoos Hij als een lam te zijn, 

verscheurd door angst en verdriet 

maar toch zei Hij: ’Uw wil geschied’. Refrein 

 

Zie je de wonden zo diep? 

De hand die aard' en hemel schiep 

vergaf de hand die Hem sloeg, 

de man, die onze zonden droeg.  Refrein 

 

Wij willen worden als Hij. 

Elkanders lasten dragen wij. 

Wie is er need’rig en klein? 

Die zal bij ons de grootste zijn.  Refrein 

 

Het doven van een kaars 
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Slotgebed 

Heer, blijf bij ons, 

want het is avond en de nacht zal komen. 

Blijf bij ons en bij uw ganse kerk 

aan de avond van de dag, 

aan de avond van het leven, 

aan de avond van de wereld. 

Blijf bij ons 

met uw genade en goedheid, 

met uw troost en zegen, 

met uw Woord en Sacrament. 

Blijf bij ons 

wanneer over ons komt 

de nacht van beproeving en van angst, 

de nacht van twijfel en aanvechting, 

de nacht van de strenge, bittere dood. 

Blijf bij ons 

in leven en in sterven, 

in tijd en eeuwigheid.  

Amen. 

 

Hier eindigt dit avondgebed in stilte 
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DINSDAG: Hij kent zijn schapen 

 

“Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij.” 

 

Orgelspel – Welkom – Drie kaarsen worden aangestoken 

 

Lied 256 (herhalen) 

 
Openingsgebed 

Goede God, 

Als een mens onder de mensen, 

bereid tot het uiterste te gaan, 

tot zelfs een vernederende dood, 

werd uw geliefde Zoon een bezielend voorbeeld 

van wat dienstbaarheid betekent. 

Geef ons de bereidheid 

deel te nemen aan zijn dienst, 

dan zal zijn opstanding uit de dood 

onze eigen vreugde worden, 

in deze stille dagen en heel ons leven.  

Amen. 
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Jesaja 50: 4-9 (NBV) 
4God, de HEER, gaf mij een vaardige tong, 
waarmee ik de moedeloze kan opbeuren. 
Elke ochtend wekt hij mijn oor, 
zodat het toegerust is om aandachtig te horen. 
5God, de HEER, heeft mijn oren geopend 
en ik heb geen verzet geboden, ik ben niet teruggedeinsd. 
6Ik heb mijn rug blootgesteld aan mijn folteraars, 
wie mij de baard uittrokken, bood ik mijn wangen aan. 
Ik heb mijn gezicht niet verborgen 
toen ze mij beschimpten en bespuwden. 
7God, de HEER, zal mij helpen, daarom word ik niet gekwetst 
en is mijn gezicht zo onbewogen als een rots, 
want ik weet dat ik niet beschaamd zal staan. 
8Hij die mij recht verschaft is nabij. 
Wie durft tegen mij een geding aan te spannen? 
Laten we samen voor het gerecht verschijnen. 
Wie is mijn tegenstander in deze zaak?  
Laat hij mij tegemoet treden. 
9God, de HEER, zal mij helpen – wie zal mij dan veroordelen? 
Mijn belagers vallen uiteen als een kledingstuk, 
als een gewaad dat ten prooi is aan de motten. 
 

Lied 23c: 1, 2 
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Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht,  

doet mij zijn wegen gaan, 

de paden van gerechtigheid,  

ter ere van zijn naam. 

 

Johannes 10: 1-6 en 11-18 (NBV) 
1‘Waarachtig, ik verzeker u: wie de schaapskooi niet binnengaat 

door de deur maar ergens anders naar binnen klimt, is een dief 

of een rover. 2Wie door de deur naar binnen gaat, is de herder 

van de schapen. 3Voor hem doet de bewaker open. De schapen 

luisteren naar zijn stem, hij roept zijn eigen schapen bij hun naam 

en leidt ze naar buiten. 4Wanneer hij al zijn schapen naar buiten 

gebracht heeft, loopt hij voor ze uit en de schapen volgen hem 

omdat ze zijn stem kennen. 5Iemand anders volgen ze niet, ze 

lopen juist van hem weg omdat ze de stem van een vreemde niet 

kennen.’ 6Jezus vertelde hun deze gelijkenis, maar ze begrepen 

niet wat hij bedoelde. 

 
11Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor 

de schapen. 12Een huurling, iemand die geen herder is, en die 

niet de eigenaar van de schapen is, laat de schapen in de steek 

en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf 

valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen; 13de man is een 

huurling en de schapen kunnen hem niets schelen. 14Ik ben de 

goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij, 
15zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven 

voor de schapen. 16Maar ik heb ook nog andere schapen, die 

niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden, ook 

zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met 

één herder. 17De Vader heeft mij lief omdat ik mijn leven geef, 

om het ook weer terug te nemen. 18Niemand neemt mijn leven, ik 

geef het zelf. Ik ben vrij om het te geven en om het weer terug te 

nemen – dat is de opdracht die ik van mijn Vader heb gekregen.’ 

 

Stilte 
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Orgelspel: Als ik in gedachten sta – Frans van Tilburg 

 

Gedicht  

Ik ben de goede herder, Mijn schapen kennen Mij.  

Ik roep hen bij hun naam, leid hen in groene wei. 

Ik ben de deur der schapen. Wie door Mij binnengaat,  

is veilig en geborgen, niets dat hem dan nog schaadt. 

Ik ben het brood des levens, voor ieder die gelooft.  

Ik ben het licht der wereld, dat nooit wordt uitgedoofd. 

Ik ben het levend water, dat vloeit als een fontein.  

Wie van dit water drinkt zal nooit meer dorstig zijn. 

Ik ben de ware wijnstok. De rank in Mij geplant,  

zal rijke vruchten dragen, gesnoeid door 's Vaders hand. 

Ik ben de weg, het leven. Ik ben het levend Woord.  

Ik ben de enige waarheid. Zalig wie naar Mij hoort. 

 

Jans den Toom-Brandwijk 

 
Lied 558: 1, 4, 6, 10 
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Om het brood, Heer, dat Gij breekt, 

om de beker die Gij reikt, 

om de woorden die Gij spreekt, Kyrie eleison. 

 

Om het zwijgen, het geduld, 

waarmee Gij de wet vervult, 

als men vruchtloos zoekt naar schuld, Kyrie eleison. 

 

Heer, om uw vijf wonden rood, 

om uw onverdiende dood, 

smeken wij in onze nood, Kyrie eleison. 

 

Het doven van een kaars 

 

Slotgebed 

Eeuwige, God, Uit de veelheid hebben wij ons 

losgemaakt om ons in dit avondgebed tot onszelf te 

keren en tot U, die de bron van ons leven wilt zijn. 

Wij brengen U wat in ons is: 

gedachten en zorgen, vragen en angsten, 

vreugde, verlangen en dank. 

Wil het raken met uw zuiverende nabijheid. 

Alle dingen mogen komen en gaan in de stilte – 

emoties en beelden, ze trekken ons voorbij. 

En als het denken even is vertrokken, 

opent ons hart zich in de leegte. 

Dat het duister ons niet zal verschrikken, 

zo bidden wij nu, 

dat het een geleide mag worden 

op de weg naar U toe: 

uw beschermende aanwezigheid 

als een engel om ons heen. 

Van U zijn wij, in het licht en het donker der tijden. 

Gij zegent onze uitgang en onze ingang, in eeuwigheid. 

Amen. 
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WOENSDAG: In zijn voetsporen 

 

“Eens dwaalde u als schapen,  

nu bent u teruggekeerd naar hem die de herder is.” 

 

Orgelspel – Welkom – Twee kaarsen worden aangestoken 

 

Lied 256 (herhalen) 

 
Openingsgebed 

Levende God, 

Gij komt ons tegemoet 

en toont ons uw aangezicht 

in een geslagen en vernederd mens, 

Jezus, de Man van smarten, 

die ons aller dienstknecht is geworden. 

Onthul ons het geheim 

van zijn lijden en sterven; 

maak ons bereid Hem te volgen 

en zijn kruis te dragen, 

in deze goede dagen en heel ons leven. Amen. 
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Jesaja 53: 1-5 (NBV) 
1Wie kan geloven wat wij hebben gehoord? 
Aan wie is de macht van de HEER geopenbaard? 
2Als een loot schoot hij op onder Gods ogen, 
als een wortel die uitloopt in dorre grond. 
Onopvallend was zijn uiterlijk, 
hij miste iedere schoonheid, 
zijn aanblik kon ons niet bekoren. 
3Hij werd veracht, door mensen gemeden, 
hij was een man die het lijden kende 
en met ziekte vertrouwd was, 
een man die zijn gelaat voor ons verborg, 
veracht, door ons verguisd en geminacht. 
4Maar hij was het die onze ziekten droeg, 
die ons lijden op zich nam. 
Wij echter zagen hem als een verstoteling, 
door God geslagen en vernederd. 
5Om onze zonden werd hij doorboord, 
om onze wandaden gebroken. 
Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, 
zijn striemen brachten ons genezing. 
 

Lied 23c: 1, 3 
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Al moet ik door het doodsravijn, 

U gaat steeds aan mijn zij. 

Ik vrees geen kwaad, uw herdersstaf 

geeft steun en veiligheid. 

 

1 Petrus 2: 19-25 (NBV) 
9Het is een blijk van genade als iemand, doordat zijn aandacht 

op God gericht is, in staat is onverdiend leed te verdragen. 
20Immers, is er enige reden om trots te zijn wanneer u de slagen 

verdraagt die u als straf voor uw wangedrag krijgt? Het is echter 

een blijk van Gods genade wanneer u verdraagt wat u moet 

lijden voor uw goede daden. 21Dat is uw roeping; ook Christus 

heeft geleden, om uwentwil, en u daarmee een voorbeeld 

gegeven. Treed dus in de voetsporen van hem 22die geen enkele 

zonde beging en over wiens lippen geen leugen kwam. 23Hij 

werd gehoond en hoonde zelf niet, hij leed en dreigde niet, hij liet 

het oordeel over aan hem die rechtvaardig oordeelt. 24Hij heeft in 

zijn lichaam onze zonden het kruishout op gedragen, opdat wij, 

dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door zijn 

striemen bent u genezen. 25Eens dwaalde u als schapen, nu bent 

u teruggekeerd naar hem die de herder is, naar hem die uw ziel 

behoedt. 

 

Stilte 

 

Orgelspel: O Haupt voll Blut und Wunden – J.S. Bach 

 

Gedicht: Nooit alleen! 

 

‘k Leg mijn hand Heer in de Uwe, 

want zo ga ik nooit alleen! 

Wat mijn toekomst ook zal brengen: 

U bent altijd om mij heen. 

 

Loopt mijn weg door donk're dalen: 
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'k Ben niet bang, U bent mijn Licht! 

Gaat mijn weg door hoge bergen: 

'k Volg U Heer, U geeft mij zicht! 

 

'k Houd mijn blik steeds op het kruishout 

waar U al mijn schulden droeg. 

Waar men door Uw grote liefde 

spijkers in Uw lichaam sloeg. 

 

Daarom mag ik vrij tot U gaan. 

Daarom reikt U mij Uw hand. 

Enkel daarom reist U met mij 

naar het hemels Vaderland. 

 

'k Leg mijn hand Heer in de Uwe. 

U bent altijd om mij heen. 

't Is Uw Geest die mij leert zingen: 

Vader: Nooit ga ik alleen! 

 

Jolanda Vlastuin – van Deelen 

 

Lied 576b: 1, 4 
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Houdt Gij mij in uw hoede, 

Gij die uw schapen telt, 

o bron van al het goede, 

waaruit mijn leven welt. 

Gij die mijn ziel wilt laven 

met liefelijke spijs, 

Gij overstelpt met gaven 

tot in het paradijs. 

 

Het doven van een kaars 

 

Slotgebed 

Heer, onze God, U hebt de hemelen neergebogen 

en bent afgedaald om ons te redden. 

Zie ook nu neer op ons, uw mensen. 

Want voor U hebben wij ons hoofd gebogen, 

ontzagwekkende en menslievende rechter. 

Niet van mensen verwachten wij hulp, 

maar wij hopen op uw genade 

en zien uit naar uw verlossing. 
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Behoed ons deze avond en deze nacht 

voor alles wat ons bedreigen kan, 

voor angstige dromen  

en beklemmende gedachten. 

Spreid uw genade over ons uit, 

zoals U het beloofd hebt. 

Uw beloften zijn meer 

dan alle sterren aan de hemel, 

uw genade is dieper dan de nacht. 

Geloofd en geprezen zij uw macht, 

Vader, Zoon en heilige Geest, 

nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. 

Amen. 

 

In stilte besluiten we dit avondgebed  
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DONDERDAG: Bescherming 

 

“Ik zal de herder doden, en de schapen zullen uiteengedreven 

worden.” 

 

Orgelspel – Welkom – Eén kaars wordt aangestoken 

 

Lied 256 (herhalen) 

 
Openingsgebed 

God, Ongeziene, 

wij danken U voor Hem 

die door lijden en dood heen 

uw Zoon is gebleken, 

de Rechtvaardige bij uitstek, de nieuwe Adam. 

Prent zijn beeld in ons hart, 

zodat wij bevrijd herademen, 

omdat niets ons scheiden kan 

van uw barmhartige liefde, 

in deze stille dagen en heel ons leven. Amen. 
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Jesaja 53: 6-12 (NBV) 
6Wij dwaalden rond als schapen, 
ieder zocht zijn eigen weg; 
maar de wandaden van ons allen 
liet de HEER op hem neerkomen. 
7Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet 
en deed zijn mond niet open. 
Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid, 
als een ooi die stil is bij haar scheerders 
deed hij zijn mond niet open. 
8Door een onrechtvaardig vonnis werd hij weggenomen. 
Wie van zijn tijdgenoten heeft er oog voor gehad? 
Hij werd verbannen uit het land der levenden, 
om de zonden van mijn volk werd hij geslagen. 
9Hij kreeg een graf bij misdadigers, 
zijn laatste rustplaats was bij de rijken; 
toch had hij nooit enig onrecht begaan, 
nooit bedrieglijke taal gesproken. 
10Maar de HEER wilde hem breken, hij maakte hem ziek. 
Hij offerde zijn leven voor hun schuld, 
om zijn nageslacht te zien en lang te leven. 
En door zijn toedoen slaagde wat de HEER wilde. 
11Na het lijden dat hij moest doorstaan, 
zag hij het licht en werd met kennis verzadigd. 
Mijn rechtvaardige dienaar verschaft velen recht, 
hij neemt hun wandaden op zich. 
12Daarom ken ik hem een plaats toe onder velen  
en zal hij met machtigen delen in de buit, 
omdat hij zijn leven prijsgaf aan de dood 
en zich tot de zondaars liet rekenen. 
Hij droeg echter de schuld van velen 
en nam het voor zondaars op. 
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Lied 23c: 1, 4 

 
Terwijl de vijand toe moet zien, 

maakt U mijn tafel klaar. 

U vult mijn beker, zalft mijn hoofd, 

en redt mij in gevaar. 

 

Marcus 14: 22-27 en 43-50 (NBV) 
22Terwijl ze aten, nam hij een brood, sprak het zegengebed 

uit, brak het brood, deelde het uit en zei: ‘Neem hiervan, dit is 
mijn lichaam.’ 23En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit 
en gaf hun de beker, en allen dronken eruit. 24Hij zei tegen hen: 
‘Dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen 
vergoten wordt. 25Ik verzeker jullie: ik zal niet meer van de vrucht 
van de wijnstok drinken tot de dag komt dat ik er opnieuw van zal 
drinken in het koninkrijk van God.’ 

26Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar 
de Olijfberg. 27Jezus zei tegen hen: ‘Jullie zullen allemaal ten val 
komen, want er staat geschreven: “Ik zal de herder doden, en de 
schapen zullen uiteengedreven worden.”  
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43Nog voor hij uitgesproken was, kwam Judas eraan, een van de 

twaalf, in gezelschap van een met zwaarden en knuppels 

bewapende bende, die door de hogepriesters, schriftgeleerden 

en oudsten was gestuurd. 44Met hen had zijn verrader een teken 

afgesproken. Hij had gezegd: ‘Degene die ik kus, die is het. 

Neem hem gevangen en voer hem weg onder strenge bewaking.’ 
45Toen hij eraan kwam, liep hij recht op Jezus af, zei: ‘Rabbi!’ en 

kuste hem. 46Ze grepen hem vast en namen hem gevangen. 
47Een van de omstanders trok een zwaard, ging de dienaar van 

de hogepriester te lijf en sloeg hem een oor af. 48Jezus zei tegen 

hen: ‘U bent er met zwaarden en knuppels op uit getrokken om 

mij te arresteren, alsof ik een misdadiger ben! 49Dagelijks was ik 

bij jullie in de tempel om onderricht te geven, en toen hebben 

jullie me niet gevangengenomen; maar dit gebeurt omdat de 

Schriften in vervulling moeten gaan.’ 50Toen lieten allen hem in 

de steek en vluchtten weg. 

 

Stilte 

 

Orgelspel: Da Jesus an dem Kreuze stund – Johann 

Pachelbel 

 

Gedicht: De stille week 

 

Het was een week van stilte,  

van zwijgzame ontvangenis.  

En in de diepe aardse kilte  

groeide de grauwe duisternis.  

De palmtakken lagen vergeten  

langs wegen van verwachten.  

Wie zal nog van Hosanna weten,  

het is de tijd van bange nachten.  

 

Is deze nacht van het gedenken  

zo anders dan verleden tijd?  
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Mag Jezus zelf de beker schenken  

en 't bloed zijn dat bevrijd?  

Wordt hij het lam in deze nacht geslacht  

het offer voor wie er gelooft?  

Het teken keert zo onverwacht,  

wordt er een nieuwe tijd beloofd?  

 

Het duister blijft discipelen omringen.  

Ze slapen allen in de donk're nacht.  

De stille pijn van de herinneringen,  

nog over deze seder nagedacht.  

De aarde draagt haar diepe duisternis.  

Is dit een nacht als ooit tevoren?  

Een keerpunt in onze geschiedenis;  

de nieuwe dag wordt straks geboren. 

 

Diny Beijersbergen-Groot, gedichtensite.nl 

 

Lied 556: 1, 4 
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Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan, 

aan u, o Heer, ontleent het brood zijn leven, 

ons is een lofzang in de mond gegeven, 

sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan. 

 

Het doven van een kaars 

 

Slotgebed 
Blijf bij ons, Heer, 
want de dag loopt ten einde 
en de avond daalt over ons neer. 

Blijf bij ons, Heer, 
want wij wachten gespannen op de morgen 
en wij weten niet of hij wel komt. 

 
Blijf tot ons spreken, ook als wijzelf 
door onheil vandaag woordloos zijn geworden. 

Blijf naar ons omzien, wanneer onze ogen 
speuren naar een lichtpunt in het donker. 

 
Blijf naar ons luisteren, als wij U zeggen 
wat wij nog aan niemand hebben toevertrouwd. 

Blijf bij ons, Heer, 
met een enkel woord, een eenvoudig gebaar 
vol warmte en troost en gemeenschap. 

 
Blijf bij ons, Metgezel, 
ga met ons mee onderweg en vertel ons 
het geheim van geloof, hoop en liefde. 

Blijf bij ons, Vriend, 
en help ons dat wij jóu niet verlaten 
in al jouw eenzaamheid van deze nacht. 

 
Blijf bij ons, blijf ons nabij, blijf bij ons. Amen. 

 
In stilte besluiten we dit avondgebed 
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Goede Vrijdag 

De goede Herder geeft zijn leven voor zijn schapen 

 
“Werkelijk, deze Mens was rechtvaardig.” 

 

Orgelspel – Welkom – De paaskaars brandt 

Deze avond lezen we het lijdensevangelie volgens Lukas 

(Herziene Statenvertaling) 

 

Lied 256 (herhalen) 

 
Openingsgebed 

Op deze dag, verenigd in leegte en gemis  

willen wij niet weglopen van lijden en dood  

wij bidden: 

  

Kom haastig mij helpen, God  

strek uw handen naar mij  

dat ik mijn onmacht, pijn en verdriet  

bij U mag neerleggen  
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Op deze dag dat mensen hunkeren naar heelheid  

en ijveren voor vrede  

bidden wij om steun aan mensen in verdrukking  

  

Kom haastig ons helpen, God  

strek uw handen naar ons  

doe ons opstaan uit alles wat dood maakt.  

  

Op deze dag, in het besef 

dat alle leven verdriet en pijn kent  

dat alle leven een beetje sterven kent  

dat alle leven dood en lijden kent,  

bidden wij: 

  

Kom haastig ons helpen God  

strek uw handen naar ons  

want wij vermoeden toekomst  

ons aangezegd door u.  

  

Onuitsprekelijke God,  

wij vragen Uw aanwezigheid op deze Goede Vrijdag.  

Op het kruis werd uw Zoon aan handen en voeten  

en aan zijn hoofd en in zijn hart gepijnigd en gekwetst,  

omdat hij zonder ophouden uw woord wilde spreken.  

  

Laat ons nu rond dit kruis stilstaan  

ook al roept die weg weerstand op.  

Laat ons opkijken naar Hem   

want straks breekt een nieuwe toekomst open.  

Aan deze belofte vertrouwen wij ons toe,  

vandaag en morgen en altijd. Amen. 
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Jezus in Gethsémané 
39En Hij ging de stad uit en vertrok, zoals Hij gewoon was, naar 
de Olijfberg; en ook Zijn discipelen volgden Hem. 

40Toen Hij op die plaats gekomen was, zei Hij tegen hen: Bid 
dat u niet in verzoeking komt. 

41En Hij verwijderde Zich van hen ongeveer een steenworp 
afstand, knielde neer en bad: 

42Vader, als U wilt, neem deze drinkbeker van Mij weg; maar 
laat niet Mijn wil, maar de Uwe geschieden. 

43En aan Hem verscheen een engel uit de hemel, die Hem 
versterkte. 

44En Hij kwam in zware zielenstrijd en bad des te vuriger. En 
Zijn zweet werd als grote druppels bloed, die op de aarde 
neervielen. 

45En toen Hij van het gebed opgestaan was, kwam Hij bij Zijn 
discipelen en vond hen slapend van droefheid. 

46En Hij zei tegen hen: Hoe kunt u slapen! Sta op, en bid dat u 
niet in verzoeking komt. 

Gevangenneming van Jezus 
47En terwijl Hij nog sprak, zie, een menigte; en een van de twaalf, 
die Judas heette, liep voor hen uit en kwam bij Jezus om Hem te 
kussen. 

48En Jezus zei tegen hem: Judas, verraadt u de Zoon des 
mensen met een kus? 

49En toen zij die bij Hem waren, zagen wat er ging gebeuren, 
zeiden ze tegen Hem: Heere, zullen wij er met het zwaard op in 
slaan? 

50En een van hen trof de dienaar van de hogepriester en 
sloeg hem zijn rechteroor af. 51Maar Jezus antwoordde en zei: 
Laat hen tot hiertoe begaan. En Hij raakte zijn oor aan en genas 
hem. 52En Jezus zei tegen de overpriesters, de bevelhebbers 
van de tempelwacht en de oudsten die op Hem afgekomen 
waren: Bent u eropuit gegaan met zwaarden en stokken als 
tegen een misdadiger? 53Toen Ik dagelijks bij u was in de tempel, 
hebt u de handen niet naar Mij uitgestoken. Maar dit is uw uur en 
de macht van de duisternis. 
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Verloochening van Petrus 
54En zij namen Hem gevangen en voerden Hem weg en brachten 
Hem in het huis van de hogepriester. En Petrus volgde op een 
afstand. 

55En toen zij een vuur aangestoken hadden midden op de 
binnenplaats, en zij samen daaromheen waren gaan zitten, ging 
Petrus in hun midden zitten. 

56En een zeker dienstmeisje zag hem bij het vuur zitten en 
zei, met haar ogen op hem gericht: Ook hij was bij Hem. 

57Maar hij verloochende Hem en zei: Vrouw, ik ken Hem niet. 
58En kort daarna zag een ander hem en zei: Ook u bent een 

van hen. Maar Petrus zei: Mens, dat ben ik niet. 
59En ongeveer een uur later bevestigde een ander met 

stelligheid: Het is werkelijk waar, ook hij was bij Hem, want hij is 
ook een Galileeër. 

60Maar Petrus zei: Mens, ik weet niet wat u zegt. En 
onmiddellijk, terwijl hij nog sprak, kraaide de haan. 

61En de Heere keerde Zich om en keek Petrus aan. En Petrus 
herinnerde zich het woord van de Heere, hoe Hij tegen hem 
gezegd had: Voordat de haan gekraaid zal hebben, zult u Mij 
driemaal verloochend hebben. 

62En Petrus ging naar buiten en huilde bitter. 
 

lied 576b: 3 

O Heer uw smaad en wonden, 

ja alles wat Gij duldt, 

om mij is het, mijn zonden, 

mijn schuld, mijn grote schuld. 

O God ik ga verloren 

om wat ik heb gedaan, 

als Gij mij niet wilt horen. 

Zie mij in liefde aan. 
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Jezus voor het Sanhedrin 
63En de mannen die Jezus vasthielden, bespotten Hem en 
sloegen Hem. 

64En nadat ze Zijn gezicht bedekt hadden, sloegen zij Hem in 
het gezicht en vroegen Hem: Profeteer, wie is het die U geslagen 
heeft? 

65En vele andere lasterlijke dingen zeiden zij tegen Hem. 
66En toen het dag geworden was, kwam de Raad van oudsten 

van het volk bijeen – overpriesters en schriftgeleerden – en 
leidden Hem in hun raadsvergadering. 

67En zij zeiden: Bent U de Christus? Zeg het ons. En Hij zei 
tegen hen: Als Ik het u zeg, zult u het zeker niet geloven. 

68En als Ik een vraag zal stellen, zult u Mij zeker niet 
antwoorden, of Mij loslaten. 

69Van nu aan zal de Zoon des mensen gezeten zijn aan de 
rechterhand van de kracht van God. 

70En zij zeiden allen: Bent U dan de Zoon van God? En Hij zei 
tegen hen: U zegt dat Ik het ben. 

71En zij zeiden: Welk getuigenis hebben wij nog nodig? Want 
wij hebben het zelf uit Zijn mond gehoord. 
 

 

lied 558: 6, 7 

Om het zwijgen, het geduld, 

waarmee Gij de wet vervult, 

als men vruchtloos zoekt naar schuld, 

Kyrie eleison. 

 

Om het woord van godlijk recht 

dat Gij tot uw rechters zegt, 

- zelf hebt Ge_uw geding beslecht,- 

Kyrie eleison. 
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Jezus voor Pilatus 

231En de hele menigte van hen stond op en leidde Hem naar 
Pilatus. 

2En zij begonnen Hem te beschuldigen en zeiden: Wij hebben 
ontdekt dat Deze het volk afvallig maakt, en dat Hij verbiedt 
belasting te betalen aan de keizer en dat Hij van Zichzelf zegt dat 
Hij Christus, de Koning, is. 

3Toen vroeg Pilatus Hem: U bent de Koning van de Joden? 
Hij nu antwoordde hem en zei: U zegt het. 

4Pilatus zei tegen de overpriesters en de menigten: Ik vind 
geen schuld in deze Mens. 

5Maar zij drongen des te sterker aan en zeiden: Hij hitst het 
volk op door in heel Judea onderwijs te geven, van toen Hij 
begon in Galilea tot hiertoe. 

6Toen Pilatus nu van Galilea hoorde, vroeg hij of die Mens 
een Galileeër was. 

7En toen hij te weten kwam dat Hij uit het machtsgebied van 
Herodes afkomstig was, stuurde hij Hem naar Herodes toe, die 
zelf ook in die dagen in Jeruzalem was. 8En Herodus ondervroeg 
Hem met veel woorden, maar Hij antwoordde hem niets. 

10En de overpriesters en de schriftgeleerden stonden Hem 
heftig te beschuldigen. 

11En toen Herodes, samen met zijn soldaten, Hem gehoond 
en bespot had, deed hij Hem een sierlijk gewaad om en stuurde 
Hem terug naar Pilatus. 

12En op diezelfde dag werden Pilatus en Herodes vrienden 
van elkaar; voor die tijd leefden zij namelijk in vijandschap met 
elkaar. 

Barabbas losgelaten 
13Nadat Pilatus de overpriesters en de leiders en het volk 
bijeengeroepen had, zei hij tegen hen: 

14U hebt deze Mens naar mij toe gebracht als Iemand Die het 
volk afvallig maakt. En zie, ik heb Hem in uw aanwezigheid 
ondervraagd, maar ik heb in deze Mens niets gevonden dat Hem 
schuldig maakt aan die dingen waarvan u Hem beschuldigt. 



32 
 

15Ja, ook Herodes niet, want ik heb u naar hem toe gestuurd 
en zie, er is door Hem niets gedaan wat de dood verdient. 

16Ik zal Hem dan straffen en loslaten. 
17Hij was immers verplicht op het feest voor hen iemand los te 

laten. 
18Maar de hele menigte schreeuwde als één man: Weg met 

Deze, en laat voor ons Barabbas los. 
19Dat was iemand die om een of ander oproer dat in de stad 

plaatsgevonden had, en om een moord in de gevangenis 
geworpen was. 

20Pilatus dan sprak hen opnieuw toe, omdat hij Jezus wilde 
loslaten. 

21Maar zij riepen terug: Kruisig Hem, kruisig Hem. 
22Hij zei echter voor de derde keer tegen hen: Wat voor 

kwaad heeft Hij dan gedaan? Ik heb niets in Hem gevonden wat 
de dood verdient. Ik zal Hem dan straffen en loslaten. 

23Maar zij drongen met luid geroep aan en eisten dat Hij 
gekruisigd zou worden. En hun geroep en dat van de 
overpriesters kreeg de overhand. 

24En Pilatus besliste dat hun eis zou worden ingewilligd. 
25En hij liet hun de man los die om oproer en moord in de 

gevangenis geworpen was, om wie zij gevraagd hadden. Maar 
Jezus leverde hij over aan hun wil. 

Jezus op weg naar Golgotha 
26En toen zij Hem wegleidden, grepen zij een zekere Simon van 
Cyrene, die van de akker kwam, en legden hem het kruis op om 
het achter Jezus aan te dragen. 

 
 

lied 547: 6 

Met de boom des levens doodzwaar op zijn rug 

droeg de Here Jezus Gode goede vrucht. 

Kyrie eleison, wees met ons begaan, 

doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan. 
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27En een grote menigte van volk volgde Hem; ook een 
menigte van vrouwen, die zich op de borst sloegen en Hem 
beklaagden. 

28En Jezus keerde Zich naar hen om en zei: Dochters van 
Jeruzalem, huil niet over Mij, maar huil over uzelf en over uw 
kinderen, 

29want zie, er komen dagen waarin men zal zeggen: Zalig zijn 
de onvruchtbaren en de buiken die niet gebaard hebben, en de 
borsten die niet gezoogd hebben. 

30Dan zullen zij beginnen te zeggen tegen de bergen: Val op 
ons, en tegen de heuvels: Bedek ons. 

31Want als zij dit doen met het groene hout, wat zal er dan 
met het dorre gebeuren? 

32En er werden ook twee anderen weggeleid, misdadigers, 
om met Hem ter dood gebracht te worden. 

De kruisiging 
33Toen zij op de plaats kwamen die Schedel genoemd werd, 
kruisigden ze Hem daar, met de misdadigers, de één aan de 
rechter- en de ander aan de linkerzijde. 

34En Jezus zei: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet 
wat zij doen. En ze verdeelden Zijn kleren en wierpen het lot. 

35En het volk stond toe te kijken. En met hen beschimpten ook 
hun leiders Hem. Zij zeiden: Anderen heeft Hij verlost, laat Hij nu 
Zichzelf verlossen als Hij de Christus is, de Uitverkorene van 
God. 

36En ook de soldaten kwamen Hem bespotten en brachten 
Hem zure wijn. 37En zij zeiden: Als U de Koning van de Joden 
bent, verlos dan Uzelf. 

38En er was ook een opschrift boven Hem geschreven in 
Griekse, Romeinse en Hebreeuwse letters: DIT IS DE KONING 
VAN DE JODEN. 

39En een van de misdadigers die daar hingen, lasterde Hem 
en zei: Als U de Christus bent, verlos dan Uzelf en ons. 

40Maar de andere antwoordde en bestrafte hem: Vreest zelfs 
u God niet, nu u hetzelfde vonnis ondergaat? 
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41En wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf 
overeenkomstig wat wij gedaan hebben, maar Deze heeft niets 
onbehoorlijks gedaan. 

42En hij zei tegen Jezus: Heere, denk aan mij, als U in Uw 
Koninkrijk gekomen bent. 

43En Jezus zei tegen hem: Voorwaar, zeg Ik u, heden zult u 
met Mij in het paradijs zijn. 

Jezus' dood 
44En het was ongeveer het zesde uur en er kwam duisternis over 
heel de aarde tot het negende uur toe. 

45En de zon werd verduisterd en het voorhangsel van de 
tempel scheurde middendoor. 

46En Jezus riep met luide stem en zei: Vader, in Uw handen 
beveel Ik Mijn geest. En toen Hij dat gezegd had, gaf Hij de 
geest. 
 

NU WORDT IN STILTE DE PAASKAARS UITGEBLAZEN 

 
47Toen de hoofdman over honderd zag wat er gebeurd was, 

verheerlijkte hij God en zei: Werkelijk, deze Mens was 
rechtvaardig. 

48En al de menigten die samengekomen waren om dit te zien, 
zagen wat er gebeurd was en keerden terug, terwijl ze zich op de 
borst sloegen. 

De begrafenis 
49En al Zijn bekenden stonden op een afstand, ook de vrouwen 
die Hem samen gevolgd waren van Galilea, en zagen dit aan. 

50En zie, daar was een man van wie de naam Jozef was, een 
raadsheer, een goed en rechtvaardig man. 

51Deze had niet ingestemd met hun voornemen en 
handelwijze. Hij kwam uit Arimathea, een stad van de Joden, en 
verwachtte ook zelf het Koninkrijk van God. 

52Deze ging naar Pilatus en vroeg om het lichaam van Jezus. 
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53En toen hij het van het kruis afgenomen had, wikkelde hij 
het in fijn linnen en legde het in een graf dat in een rots 
uitgehouwen was, waarin nog nooit iemand gelegd was. 
 

psalm 130: 2, 3 

Zoudt Gij indachtig wezen al wat een mens misdeed, 

wie zou nog kunnen leven in al zijn angst en leed? 

Maar Gij wilt ons vergeven, Gij scheldt de schulden kwijt, 

opdat wij zouden vrezen uw goedertierenheid. 

 

Ik heb mijn hoop gevestigd op God de Heer die hoort. 

Mijn hart, hoezeer onrustig, wacht zijn verlossend woord. 

Nog meer dan in de nachten wachters het morgenlicht, 

blijf ik, o Heer, verwachten uw lichtend aangezicht. 

 

Tot besluit 

In stilte gaan we de nacht in  

en verwachten een nieuwe morgen.  

Moge God ons daarin zegenen. 
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Ik bid U, laat het licht 

dat doorbrak in uw smart, 

de zon die Pasen heet, 

ook dagen in mijn hart. 

 

Jaap Zijlstra 

lied 852: 4 

 

 


