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Liturgie voor Goede Vrijdag 2021 

 

De Goede Vrijdag is goed voor wie de betekenis kent van het lijden en sterven van Jezus Christus. Het is een korte dienst 

van herdenken en gebed, zingen en lezen over het lijdensverhaal. 

 

Orgelspel 

 

Welkom 

 

Zingen: J.S. Bach ‘Jesu, meines Glaubens Zier’ (Friese vertaling, Atze Bosch) 

 

Jezus, Jo, myn heil en hâld.  

Jo, yn neare nacht myn sinne 

Jo, dy’t al myn freugde binne,  

mear as ’t moaiste fan ‘e wrâld  

Jo woll’al myn skuld ferjitte,  

meitsje my fan sûnden skjin 

Hear, jo leafde lit my witte,  

dat ik noait allinne bin. 

 

Jezus, Hoeder, dy’t my socht, 

Omseach nei in earme bidler,  

Jezus, Helper en bemiddler, 

Jo, foar my it moaiste ljocht. 

Jo, fersterkje my yn t leauwe,  

Jo, myn heil, myn eigendom,  

Jo woll’ altyd by my bliuwe, 

Jo bring ik myn tank en rom ! 

Votum en groet 

 

Toelichting op de bloemschikking 

 

Op Goede Vrijdag staat de kruisiging centraal. Een – dood – stille tijd. Het verraad,  de verloochening en de kruisiging. 

Tussen de stammetjes worden Judaspenning (zilverlingen) gelegd als verwijzing naar het verraad. 

Een kruis van stekelige takken staat verticaal in het hart. Het hart is gesloten. We richten ons niet meer naar buiten, we 

zijn naar binnen gericht. Tussen de stammetjes staan de rode anemonen. Het bloed van Jezus kleurde deze bloemen 

rood. De anemoon staat voor overgave, zorgzaamheid en toewijding.  

 

Gebed 

 

Schriftlezing: Exodus 12: 21-28 

 
21 Toen riep Mozes de oudsten van Israël bij elkaar. ‘Elke familie moet een lam of een bokje kiezen,’ zei hij, ‘en dat moet 

worden geslacht als pesachoffer. 22Laat ieder daarna een bos majoraantakken nemen, die in de schaal met bloed dopen 

en het bloed aan de bovendorpel en aan de beide deurposten strijken. Ga dan tot de morgen de deur niet uit, 23want 

de HEER zal door Egypte heen gaan om het te straffen.  

Maar ziet hij bij een deur bloed aan de bovendorpel en aan de posten, dan zal hij die deur voorbijgaan, hij zal de doodsengel 

geen toestemming geven om uw huizen binnen te gaan en u te treffen.  
24Dit voorschrift blijft voor u en uw kinderen voor altijd van kracht. 25Ook als u eenmaal in het land bent dat de HEER u zal 

geven, zoals hij heeft beloofd, moet u dit gebruik in ere houden. 26En als uw kinderen dan vragen: “Wat betekent dit ge-

bruik?” 27antwoord dan: 

“Wij brengen de HEER een pesachoffer omdat hij de huizen van de Israëlieten voorbij is gegaan toen hij de Egyptenaren 

strafte; ons heeft hij gespaard.”’ Toen knielden de Israëlieten en bogen ze zich diep neer, 28en ze deden wat de HEER aan 

Mozes en Aäron had bevolen. 

 

Zingen:  LB 993: 1,2,5,6 

1 

Samen op de aarde, 

dat beloofde land, 

God zal ons bewaren, 

want Hij houdt in stand 

2 

wat Hij heeft geschapen 

met zijn hand, zijn woord. 
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Hij zal niet verlaten wat Hem toebehoort. 

5 

Israël, Egypte, 

stem en tegenstem, 

hoogtepunt en diepte – 

alles zegent Hem, 

6 

want Hij zal verzoenen 

wat vijandig is, 

nieuwe namen noemen, 

voor een oud gemis. 

 

Schriftlezing: Johannes 18: 1-11 

 
1Jezus ging Hij met zijn leerlingen naar de overkant van de Kidronbeek. Daar liep hij een olijfgaard in, met zijn leer-

lingen. 2Judas, zijn verrader, kende deze plek ook, want Jezus was er vaak met zijn leerlingen samengekomen. 
3Judas ging ernaartoe, samen met een cohort soldaten en dienaren van de hogepriesters en de farizeeën. Ze waren ge-

wapend en droegen fakkels en lantaarns. 4Jezus wist precies wat er met hem zou gebeuren. Hij liep naar hen toe en 

vroeg: ‘Wie zoeken jullie?’ 5Ze antwoordden: ‘Jezus uit Nazareth.’ ‘Ik ben het,’ zei Jezus, terwijl Judas, zijn verrader, erbij 

stond.  
6Toen hij zei: ‘Ik ben het,’ deinsden ze achteruit en vielen op de grond. 7Weer vroeg Jezus: ‘Wie zoeken jullie?’ en weer 

zeiden ze: ‘Jezus uit Nazareth.’ 8‘Ik heb jullie al gezegd: “Ik ben het,”’ zei Jezus. ‘Als jullie mij zoeken, laat deze mensen 

dan gaan.’ 9Zo gingen de woorden in vervulling die hij gesproken had: ‘Geen van hen die u mij gegeven hebt, heb ik verloren 

laten gaan.’  
10 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. 11Maar Jezus zei tegen Petrus: ‘Steek je zwaard in de schede. Zou ik de beker die 

de Vader mij gegeven heeft niet drinken?’ 
12 De soldaten met hun tribuun en de Joodse gerechtsdienaars grepen Jezus en boeiden hem. 13Ze brachten hem eerst 

naar Annas, de schoonvader van Kajafas. Kajafas was dat jaar hogepriester 14en hij was het die de Joden had voorgehou-

den: ‘Het is goed dat één man sterft voor het hele volk.’  

 

Zingen: LB 574: 1,2 

1 

Glorie zij U, Christus, U leed onze nood, 

U ging onze kruisweg, U stierf onze dood, 

in de nacht der nachten streed U onze strijd, 

U leed onze angsten, onze eenzaamheid. 

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. 

2 

Christus is gekomen in ons aards bestaan, 

nam onze gestalte, onze zwakheid aan, 

aan het kruishout stierf Hij in gehoorzaamheid, 

Hij, de schuldeloze, scheldt de schulden kwijt. 

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. 

 

Schriftlezing: Johannes 18:10-14 

 
15Simon 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, 16maar 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. 17Het meisje 

sprak Petrus aan: ‘Ben jij soms ook een leerling van die man?’ ‘Nee, ik niet,’ zei hij. 18De 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. 
19De hogepriester ondervroeg Jezus over zijn leerlingen en over zijn leer. 20Jezus 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. 21Waarom ondervraagt u mij? Vraag het toch aan de mensen die mij gehoord 

hebben, zij weten wat ik gezegd heb.’  
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22Toen 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?’ 23Jezus 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?’ 24Daarna stuurde Annas hem geboeid naar Kajafas, de hogepriester. 
25Simon Petrus stond zich intussen nog steeds te warmen. ‘Ben jij soms ook een leerling van hem?’ vroegen ze. ‘Nee,’ 

ontkende Petrus, ‘ik niet.’ 26Maar 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?’ 27Weer ontkende Petrus, en meteen 

kraaide er een haan. 

 

Zingen: Lied 1010: 3, 4  

3 

Geef vrede, Heer, geef vrede, Gij die de vrede zijt, 

die voor ons hebt geleden, gestreden onze strijd, 

opdat wij zouden leven bevrijd van angst en pijn, 

de mensen blijdschap geven en vredestichters zijn. 

4 

Geef vrede, Heer, geef vrede, bekeer ons felle hart. 

Deel ons uw liefde mede, die onze boosheid tart, 

die onze mond leert spreken en onze handen leidt. 

Maak ons een levend teken: uw vrede wint de strijd! 

 

Gedicht – Petrus 

 

Hoe vaak heb ik hem vurig trouw beloofd 

zonder de diepte van die daad te weten? 

Hoe snel deed ik of ik hem was vergeten 

en heeft de nacht mijn vurigheid gedoofd. 

 

Hij sprak van liefde - maar tot welke prijs? 

Hij bood de vrijheid – maar ik bleef gevangen. 

Hij sprak van trouw en raakte mijn verlangen. 

Maar nu hij zwijgt, bied ik hem geen bewijs. 

 

Die tot zijn vrienden ons verkozen had 

en ons liet delen in zijn groot vertrouwen, 

die mij de rots dacht waarop hij kon bouwen – 

was ik de vriend die dat nooit meer vergat? 

 

Kan ik de naam die mij is toevertrouwd 

ooit nog met opgeheven hoofd dragen? 

Is het te laat? Hij zou mij mogen vragen 

hoe ik met heel mijn leven van hem houd. 

 

Schriftlezing: Johannes 18:28-38a 

 
28Jezus 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 Pesach maal. 29Daarom kwam Pilatus naar buiten en vroeg: ‘Waarvan beschuldigt 

u deze man?’30Ze antwoordden: ‘Als hij geen misdadiger was, zouden we hem niet aan u uitgeleverd hebben.’ 31Pilatus 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.’ 32Zo ging de uitspraak van Jezus in vervulling waarin hij aanduidde welke dood hij sterven 

zou. 33Nu ging Pilatus het pretorium weer in. Hij liet Jezus bij zich komen en vroeg hem: ‘Bent u de koning van de Joden?’ 
34Jezus antwoordde: ‘Vraagt u dit uit uzelf of hebben anderen dit over mij gezegd?’ 35‘Ik ben toch geen Jood,’ antwoordde 

Pilatus. ‘Uw volk en uw hogepriesters hebben u aan mij uitgeleverd – wat hebt u gedaan?’ 36Jezus antwoordde: ‘Mijn 
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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.’ 37Pilatus 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.’ 38Hierop zei Pilatus: ‘Maar wat is waarheid?’ 

 

Zingen: LB 1005: 1,5 

1 

Zoekend naar licht hier in het duister,   

zoeken wij U, waarheid en kracht. 

Maak ons uw volk, heilig, vol luister, 

schijn in de donkere nacht. 

Christus, ons licht, 

schijn door ons heen, schijn door het duister. 

Christus, ons licht, 

schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

5 

Met zoveel gaven aan ons gegeven, 

voor zoveel leed, zoveel gemis. 

Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, 

totdat uw rijk hier is. 

Christus, ons licht, 

schijn door ons heen, schijn door het duister. 

Christus, ons licht, 

schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 

Schriftlezing: Johannes 18:38b-19:8 

 

Na deze woorden ging hij weer naar de Joden buiten. ‘Ik heb geen schuld in hem gevonden,’ zei hij. 39 ‘Maar het is bij u 

gebruikelijk dat ik met Pesach iemand vrijlaat – wilt u dat ik de koning van de Joden vrijlaat?’  
40 Toen begon iedereen te schreeuwen: ‘Hem niet, maar Barabbas!’ Barabbas was een misdadiger.  19:1 Toen liet Pilatus 

Jezus geselen. 2De soldaten vlochten een kroon van doorntakken, zetten die op zijn hoofd en deden hem een purperen 

mantel aan. 3Ze liepen naar hem toe en zeiden: ‘Leve de koning van de Joden!’, en ze sloegen hem in het gezicht. 
4Pilatus 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.’ 5Daarop kwam Jezus naar buiten, met de doornenkroon op en de purperen mantel aan. 

‘Hier is hij, de mens,’ zei Pilatus.  
6Maar 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.’ 7De Joden zeiden: 

‘Wij hebben een wet die zegt dat hij moet sterven, omdat hij zich de Zoon van God heeft genoemd.’ 8Toen Pilatus dat hoorde 

werd hij erg bang.  

 

Zingen: LB 578: 1,2,6 

1  

O kostbaar kruis, o wonder Gods, 

waaraan de Prins der glorie stierf; 

ik wil om U zijn zonder trots, 

ik acht verlies wat ik verwierf. 

2  

Bewaar mij dat ik roemen zou 

dan in mijns Heren Christi dood. 

Al wat ik anders noemen zou 

is niets bij dit mysterie groot. 

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. 
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Schriftlezing: Johannes 19: 9-16a  

 
9Hij ging het pretorium weer in en vroeg aan Jezus: ‘Waar komt u vandaan?’ Maar Jezus gaf geen antwoord. 10‘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?’ 11Jezus 

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.’ 12Vanaf dat moment wilde Pilatus hem vrijlaten. 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.’ 
13Pilatus hoorde dat, liet Jezus naar buiten brengen en nam plaats op de rechterstoel op het zogeheten Mozaïekterras, in 

het Hebreeuws Gabbata. 14Het was rond het middaguur op de voorbereidingsdag van Pesach. Pilatus zei tegen de Joden: 

‘Hier is hij, koning’.  
15Meteen schreeuwden ze: ‘Weg met hem, weg met hem, aan het kruis met hem!’ Pilatus vroeg: ‘Moet ik uw koning kruisi-

gen?’ Maar de hogepriesters antwoordden: ‘Wij hebben geen andere koning dan de keizer!’ 16Toen droeg Pilatus hem aan 

hen over om hem te laten kruisigen. 

 

Zingen: Lied 558: 1, 6,7,8 en 9 

1 

Jezus, om uw lijden groot, 

om uw leven en uw dood 

die volbrengen ’t recht van God, 

Kyrie eleison. 

6 

Om het zwijgen, het geduld, 

waarmee Gij de wet vervult, 

als men vruchtloos zoekt naar schuld, 

Kyrie eleison. 

7 

Om het woord van goddelijk recht 

dat Gij tot uw rechters zegt, 

– zelf hebt Ge uw geding beslecht, – 

Kyrie eleison. 

8 

Om de doornen van uw kroon, 

om de geseling en de hoon, 

roepen wij, o Mensenzoon, 

Kyrie eleison.

9 

Om uw kruis, Heer, bidden wij, 

om de speerstoot in uw zij, 

ga aan onze schuld voorbij, 

Kyrie eleison. 

 

Schriftlezing: Johannes 19: 16b-30 

 

Zij voerden Jezus weg; 17hij droeg zelf het kruis naar de zogeheten Schedelplaats, in het Hebreeuws Golgota. 18Daar krui-

sigden ze hem, met twee anderen, aan weerskanten één, en Jezus in het midden. 19Pilatus had een inscriptie laten maken 

die op het kruis bevestigd werd. Er stond op ‘Jezus uit Nazareth, koning van de Joden’. 20Het 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. 21De 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”.’ 22‘Wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven,’ was het 

antwoord van Pilatus. 
23Nadat 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. 
24Ze 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. 
25Bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder met haar zuster, Maria, de vrouw van Klopas, en Maria uit Magdala. 26Toen 

Jezus zijn moeder zag staan, en bij haar de leerling van wie hij veel hield, zei hij tegen zijn moeder: ‘Dat is uw zoon,’ 27en 

daarna tegen de leerling: ‘Dat is je moeder.’ Vanaf dat moment nam die leerling haar bij zich in huis. 
28 Toen wist Jezus dat alles was volbracht, en om de Schrift geheel in vervulling te laten gaan zei hij: ‘Ik heb dorst.’  29Er 

stond daar een vat zure wijn; ze staken er een majoraantak met een spons in en brachten die naar zijn mond. 30Nadat 

Jezus ervan gedronken had zei hij: ‘Het is volbracht.’ Hij boog zijn hoofd en gaf de geest. 

 

Stilte – Doven van de paaskaars 
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Orgelspel – Melodie LB 576 

 

Schriftlezing: Johannes 19: 31-37 

 
31Het 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. 32Toen braken de soldaten de benen van de eerste die tegelijk met 

Jezus gekruisigd was, en ook die van de ander.  
33Vervolgens kwamen ze bij Jezus, maar ze zagen dat hij al gestorven was. Daarom braken ze zijn benen niet.34Maar een 

van de soldaten stak een lans in zijn zij en meteen vloeide er bloed en water uit. 35Hiervan 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.  
36Zo ging de Schrift in vervulling: ‘Geen van zijn beenderen zal verbrijzeld worden.’ 37Een andere schrifttekst zegt: ‘Zij 

zullen hun blik richten op hem die ze hebben doorstoken.’ 

 

Zingen: LB 577: 1-3 

1 

O wereld, zie uw leven 

hoog aan het kruis geheven, 

uw heil zinkt in de dood. 

De eersteling van allen 

laat stil zich welgevallen 

verdrukking, slagen, hoon en spot. 

2 

Wie heeft U zo geslagen, 

waarom moet Gij verdragen 

die bitterheid en pijn? 

Gij zijt toch zonder zonde, 

toch niet in ’t kwaad gebonden 

als wij en onze kinderen zijn. 

3 

Ik ben het, ik moest boeten, 

met handen en met voeten 

genageld aan uw kruis. 

O Here, die uw leven 

voor mij hebt prijsgegeven, 

gedenk mij in het paradijs. 

 

Schriftlezing: Johannes 19: 38-42 

 
38Na 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. 
39 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. 40Ze wikkelden Jezus’ lichaam met de balsem in linnen, zoals gebruikelijk is bij een Joodse begrafenis.  
41Dicht bij de plaats waar Jezus gekruisigd was lag een olijfgaard, en daar was een nieuw graf, waarin nog nooit iemand 

begraven was.42Omdat het voor de Joden voorbereidingsdag was en dat graf dichtbij was, legden ze Jezus daarin. 

 

Zingen: LB 590: 1-5 

1 

Nu valt de nacht. 

Het is volbracht: 

de Heer heeft heel zijn leven 

voor het menselijk geslacht 

in Gods hand gegeven. 

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. 
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Leggen wij ons bij U neer, in uw dood begraven.

5 

Hoe wonderlijk, 

uitzonderlijk 

een sabbat is gekomen: 

eens voor al heeft Hij het juk 

van ons afgenomen. 

 

Wij bidden het Onze Vader (en verlaten hierna in stilte de kerkzaal) 

 

Onze Vader die in de hemelen zijt, 

uw naam worde geheiligd; uw Koninkrijk kome; 

uw wil geschiede gelijk in de hemel alzo op de aarde. 

Geef ons heden ons dagelijks brood; 

en vergeef ons onze schulden, 

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 

en leid ons niet in verzoeking, 

maar verlos ons van de boze. 

Want van U is het Koninkrijk 

en de kracht en de heerlijkheid 

tot in der eeuwigheid. Amen. 


