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Instrumentale ouverture 
  
Openingswoord    
(staande bij het kruis) 
 
Hier staat het dan, midden onder ons, 
midden in het leven: het kruis. 
Elk diep verlangen van de mens naar vrede en geluk 
wordt vaak doorkruist door mislukkingen, zwakheid,  
onmacht en liefdeloosheid: 
het kruis in je leven,  
ook het kruis in het leven van Jezus; 
Is zijn kruis ook ons kruis? 
In de duisternis zegt Gij, God: ‘Er is nog altijd licht’. 
Waar de dood woont, zegt Gij: ‘Er is leven – ondanks alles’. 
Waar pijn mensen verteert, zegt Gij: ‘Ik ben uw hoop’. 
Richt onze blik op het kruis van uw Zoon: 
teken dat door lijden en dood heen  
het licht, de vreugde, het leven en de hoop doorbreken. 
Wij willen straks bloemen bij dit kruis zetten, 
een licht ontsteken,  
en er onze gebeden bij leggen, 
omdat wij de gruwel van dit marteltuig 
nooit willen wegmoffelen 
en omdat wij geloven dat geweld en machtsmisbruik 
niet het laatste woord hebben, 
maar wel uw Woord en Boodschap van liefde. 
 
Daarom heten wij u van harte welkom in deze viering,  
u die hier in de kapel aanwezig bent, 
ook u die met ons via de livestream verbonden bent. 
Mogen wij samen zijn  in  de naam van  de Eeuwige 
die wij noemen met de naam van de Vader, 
 de Zoon en  de Heilige Geest. 
 
Lied ter opening: 
 

 



Openingsgebed   
 
Heer, onze God, 
in Jezus Christus, de Gekruisigde, 
hebt Gij, eens en voorgoed, de wereld begenadigd en gered. 
Het kruis waaraan Hij stierf, is teken van ons heil geworden. 
Zegen en bescherm uw mensen die hier samenkomen. 
Moge wij in dit uur uw genade ontvangen 
en uw barmhartigheid ondervinden.  
Wij vragen U dit  
door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen. 
 
Wij luisteren nu naar het lijdensverhaal van Jezus, de Christus, zoals dat is 
opgetekend door Marcus. (vertaling Herman Verbeek) 
 

1. Gethsemané Mc. 14,32 e.v.     
 
Jezus en de leerlingen  kwamen  
bij het landgoed Getsemane,  
(oliepers betekent dat). 
Daar zei Jezus tegen zijn leerlingen:  
Gaan jullie hier zitten, ik ga bidden. 
Petrus, Jakobus en Johannes nam hij mee. 
Hij begon opgewonden en angstig te worden 
en zei tegen hen: ik ben bang - ik ben bang, 
blijf hier en wacht.                                                    dia  01 Getsemane 
Hij liep nog wat verder, viel op de grond en bad           
dat dit uur, als het zou kunnen,  
toch aan hem voorbij zou gaan. 
Hij sprak: Abba, Vader, alles is in uw hand, 
neem deze kelk van me weg maar - niet mijn wil, 
het gaat om uw wil. 
Hij ging terug en vond  zijn leerlingen in slaap. 
Tot drie maal toe maakte Hij hen wakker: 
Slapen jullie? Kun je dan niet één uur met mij waken? 
Tenslotte zei Hij: blijf nu maar slapen, rust uit.  
Het is beslist, het uur is gekomen; 
Sta op, laten we gaan; kijk, mijn verrader is er al. 
 
Meditatie  1   
 
Ontgoocheling. Je voelt je bedrogen. 
Je dacht dat je op je vrienden kon rekenen, 
maar je staat er alleen voor. 
“Konden jullie dan niet één uur met Mij wakker blijven?” 
vroeg Jezus. 
Slechts één uur meevoelen… 
Je wilt soms praten over je verdriet, 



maar niemand heeft nog interesse. 
Je hebt zorgen over je kinderen of kleinkinderen. 
Je kunt je er alleen mee voelen. 
Is er dan niemand die jouw pijn en moeite ziet?  
Op wiens steun mag je rekenen. 
Een mens kan zich in de steek gelaten voelen…… 
 
Lied: Blijf bij mij en waakt hier met mij (Taizé)  

2. Verraden en gevangen genomen Marcus  14, 43  e.v.    
 
Daar kwam Judas aan, Een van de twaalf; 
Er was een bende lieden bij hem met zwaarden en stokken. 
Ze waren op hem afgestuurd 
door de opperpriesters, Schriftgeleerden en oudsten. 
De verrader had met hen afgesproken: 
die ik kus, die is het, hem moet je grijpen, 
zorg dat je hem goed bewaakt als je hem wegbrengt. 
Hij liep nu regelrecht op Jezus af en zei: 
Rabbi - en gaf hem een kus. 
Jezus werd ingesloten en vastgegrepen. 
Jezus begon te spreken, hij zei:                                               02  verraden                                              
U bent op me af gekomen met zwaarden en stokken  
of ik een rover ben; u wilt me gevangen nemen 
elke dag heb ik bij u in de tempel geleerd, 
u hebt me niet begrepen. 
Iedereen liet hem nu in de steek, ze namen allemaal de vlucht. 
                                                                                                          
Meditatie 2   
 
Verraden door een vriend, gevangen als een rover, 
in de steek gelaten door zijn vrienden  
Zo staat hij tegenover de machten van het kwaad. 
Zoals zovelen heden ten dagen: 
vrouwen, kinderen en onschuldige mensen in Syrië 
in Tigray, in Myanmar en zo vele andere plaatsen in de wereld: 
onschuldige mensen die overgeleverd zijn aan de willekeur  
van de macht, het kapitaal en eigenbelang. 
Laten wij het afweten…….? 
                  
                            



3. Ze konden niets vinden Mc. 14, 53 e.v.    
 
Jezus brachten ze bij de hogepriester; 
De opperpriesters en de voltallige Hoge Raad 
trachtten een reden te vinden om Jezus te kunnen aanklagen, 
ze wilden dat hij de doodstraf zou krijgen. 
Maar ze konden niets vinden. 
Ze voerden wel veel valse beschuldigingen tegen hem aan, 
maar de getuigen spraken elkaar tegen. 
 
Toen stond de hogepriester op, midden in de kring; 
hij ging Jezus ondervragen: 
Waarom geeft u geen antwoord? U hoort de getuigen toch? 
Hij zweeg en gaf geen enkel antwoord. 
De hogepriester stelde hem nu deze vraag: 
Bent u de Christus, bent u de zoon van de gezegende? 
Daarop zei Jezus: Die ben ik; 
u zult de mensenzoon zien zitten 
aan de rechterzijde van de allerhoogste, 
u zult hem zien komen op de wolken van de hemel.  
Toen hij dat hoorde, scheurde de hogepriester zijn kleren 
en riep: Wat hebben v/e nog getuigen nodig, 
u hebt zijn godslastering gehoord. . .oordeel nu! 
Allen velden het vonnis: schuldig, de doodstraf ! 
 

4. Ik ken die man niet Mc. 14, 66 e.v.    
 
Petrus was op grote afstand met Jezus meegegaan,  
hij stond nu in de voorhof van de hogepriester; 
om warm te worden ging hij zitten bij het vuur 
tussen de knechten. 
Daar liep ook een van de dienstmeisjes van de 
hogepriester, 
ze zag Petrus zich warmen, 
ze keek hem aan en zei: 
Jij was ook bij die Jezus van Nazareth. 
Hij ontkende het: Ik weet niet - ik snap niet wat je zegt. 
Hij ging weg, naar de hal en er kraaide een haan. 
Ook de omstanders zeiden tegen hem:                                    03 verloochend 
Jawel, ook jij hoort erbij, je bent een Galileeër! 
Hij begon te vloeken, hij zwoer: 
ik ken die man niet, over wie hebben jullie 't? 
Direct daarop kraaide de haan voor de tweede maal. 
Op dat moment herinnerde Petrus zich 
wat Jezus hem gezegd had: 
Voordat een haan tweemaal gekraaid heeft, 
zul  je me driemaal verloochend hebben. 
Hij barstte in tranen uit. 



Meditatie 3    
 
Het drama van het lijden van Jezus is niet alleen de weg  
die Hij aflegt met de dwarsbalk op zijn schouders. 
Als je lijdt en ook nog in de steek gelaten wordt  
door hen die je het meest nabij zijn, 
dan wordt je lijden groter door onbegrip en eenzaamheid. 
Zijn lijden werd veroorzaakt door mensen…ook nu nog….. 
Zoals het lijden van de miljoenen vluchtelingen……… 
Laten wij daar even bij stil staan….. 
 
Instrumentale meditatie   
 

5. Koning  van de Joden Mc. 15, 1 e.v.    
 
Heel vroeg in de ochtend beslisten  
de opperpriesters, de oudsten, Schriftgeleerden  
en heel de Hoge Raad. 
Ze lieten Jezus boeien en weg voeren, 
hij werd overgeleverd aan Pilatus. 
Pilatus ondervroeg hem: 
Bent u de 'Koning van de joden'?                                  
                                                                          
Jezus antwoordde hem:  Zo is het. l 
De opperpriesters kwamen toen                                              04 veroordeeld                                          
met de ene beschuldiging na de andere. 
Ook Pilatus vroeg: Antwoordt u daar niets op? 
Het zijn zware beschuldigingen, die ze tegen u inbrengen! 
Jezus zei niets meer. Pilatus was verbaasd. 
 

6. Kruisig hem Mc. 15,6 e.v. -15   
 
Op feestdagen liet Pilatus een gevangene vrij, 
de joden mochten dan zeggen wie' 
Op dit moment zat een zekere Barabbas' 
met nog andere oproerstokers, 
die bij een rel iemand vermoord hadden' 
De opperpriesters hitsten  de massa op: 
hij moet Barabbas vrijlaten! 
Pilatus vroeg: Wat moet ik dan met hem doen? 
U noemt hem toch de 'Koning van de joden'? 
Ze schreeuwden en schreeuwden: Kruisig hem...  
Pilatus weer: 
Maar wat heeft hij dan voor kwaad gedaan? 
Nog harder schreeuwden ze: Kruisig hem! 
Pilatus gaf Barabbas de vrijheid 
om het volk ter wille te zijn. Jezus liet hij geselen 
en daarna gaf hij hem over om gekruisigd te worden.           



 
Meditatie 4   
 
Pilatus is het voorbeeld van de man die ten koste van anderen 
zijn handen in onschuld wast, het type van de compromisfiguur, 
die om het vege lijf te redden onschuldigen opoffert; de man 
die geen verantwoordelijkheidsgevoel kent ten opzichte van  
principes en waarden.  
Herkennen wij - bij een eerlijk onderzoek - in onszelf  
ook niet iets van Pilatus……..? 
 
Gebed (samen)    
 
Wij gedenken vandaag en bidden 
voor  alle mannen en vrouwen 
die vandaag de dag hun kruisweg gaan 
omwille van hun godsdienstige  of politieke overtuiging, 
hun geloof in vrede en gerechtigheid. 
Voor christenen, joden en moslims  
in verschillende landen, 
die vervolgd worden louter omdat ze gelovig zijn. 
Wij bidden voor alle mensen  
die ondanks alles blijven geloven . 
in de innerlijke kracht  
en de goedheid van iedere mens, 
Getrouwe God,   
wij bidden om geloof en vertrouwen. 
 

7. Purper Mc. 15, 16-20   
De soldaten brachten hem de voorhof van het gerechtsgebouw binnen, 
de hele troep werd bij elkaar geroepen' 
Ze wierpen een Purperen kleed om zijn schouders  
en vlochten een kroon van doornen,  
die kreeg hij op zijn hoofd.      
En toen werd hij gehuldigd:  
Gegroet: Koning van de joden. 
Ze sloegen hem met een twijg op het hoofd, 
ze bespuwden hem,  
ze knielden om hem te huldigen. 
En na die bespotting  
trokken ze het purperen kleed van hem af  
en deden hem z'n eigen kleren weer aan.                      05 kruis opgelegd 
Toen werd hij weggebracht om te worden gekruisigd. 

  
Meditatie  5   
 
Jezus voelt zich verlaten, op zichzelf teruggeworpen. 
Een gevoel dat ook wij in onze onzekere en moeilijke tijd ook hebben. 



Misschien dat wij dan op God mogen vertrouwen, 
zoals Theresia van Avila het verwoord heeft: 
Laat niets je verontrusten, laat niets je beangstigen 
wie aan God vasthoudt ontbreekt het aan niets  
want God alleen is genoeg. 
 
Nada te Turbe (Theresia van Avila) 
 

 
 

8. Het derde uur Mc. 15, 21-32   
 
Onderweg dwongen ze iemand,  
die juist de stad binnenkwam 
zijn kruis te helpen dragen. 
De man heette Simon en was afkomstig uit Cyrene, 
hij was de vader van Alexander en Rufus. 
                                                                                        06  Simon van Cyrene 
Meditatie 6    
 
En dan zijn er altijd ook de omstaanders. 
Sommigen worden tegen wil en dank in het drama meegesleurd. 
Het zijn de pechvogels die toevallig van de akker komen. 
Anderen staan huilend langs de weg. 
Jezus vindt dat zij allebei te beklagen zijn. 
Maar gelukkig, ze zijn er ook: 
de mensen met mededogen, 
de mensen die je niet in de kou laten staan, 
mensen met een ruim hart. 
Gelukkig, ze zijn er: 
de mensen die kijken met menselijke ogen, 
die begrip tonen, 
de mensen die je het medeleven van God laten ervaren. 
 
 
 
 
 
 
 



Samen bidden:  
Jezus, 
Gij staat stil bij het verdriet van anderen. 
Gij hebt woorden en gebaren van troost voor barmhartige tranen. 
Daardoor spreekt Gij ook tot ons: 
ween over je eigen tekort, 
maar vrees niet want Ik ben bij  je. 
Troost ook anderen, zo leert Gij ons, 
dan blijkt het eigen verdriet makkelijker te dragen. 
 

9. Marcus, 15, 23-35 Gekruisigd   
 
Jezus werd  gebracht naar de plek die Golgotha heet,  
'schedelplaats' betekent dat. 
Hij kreeg een mengsel voorgehouden van wijn en mirre 
om te drinken, maar hij weigerde het.                                      07 ontkleed 
Toen ze hem aan het kruis geslagen hadden, 
werden zijn kleren verdeeld, 
de kleren dienden als inzet voor hun dobbelspel. 
Hij werd gekruisigd op het derde uur. 
Tegelijk met hem werden nog twee mensen gekruisigd'              
twee rovers, aan elke kant één' 
Iedereen die langs het kruis liep, jouwde hem uit.  
Hoofdschuddend riepen ze: 
Nou, jij zou de tempel afbreken 
en in drie dagen weer  opbouwen - 
red jezelf dan, kom van dat kruis! 
Ook de opperpriesters en Schriftgeleerden 
dreven onder elkaar de spot met hem' 
ze zeiden: Hij heeft anderen gered, 
maar zichzelf redden, dat kan hij niet' 
de Christus... koning van Israël' . 
Laat hij nu eens afkomen van dat kruis! 
Als we dát zien, zullen we hem geloven!                                       08 gekruisigd 
 
Meditatie 7   
Alleen wie zijn leven verliest, kan het redden 
en wie het wil redden, die zal het verliezen. 
Het is de centrale waarheid van de Blijde Boodschap. 
Want je kan alleen een ander redden, nooit jezelf. 
Het was dus aan de anderen om Jezus te redden, 
ook vandaag nog. 
 
 
 
 
 
 



Lied: Wie als een God wil leven     
      

 
Zhij gaat de weg van alle aardse dingen 
hij leeft het lotz met hart en ziel 
van alle stervelingen. 
 
Zhij wordt aan zon en regen prijsgegeven 
het kleinste zaad in weer en wind 
moet sterven om te leven. 
 
De mensen moeten sterven voor elkander 
het kleinste zaad wordt levend brood 
zo voedt de een de ander. 
 
En zo heeft onze God zich ook gedragen 
en zo is ZHij het leven zelf 
voor iedereen op aarde. 
 

10. En gaf de geest Marcus 15,33-39     
 
Tegen het zesde uur werd het donker  
over het hele land daar. 
Dat duurde tot het negende uur. 
Omstreeks die tijd riep Jezus uit:  
Eloí Eloí, lamma sabaktáni, 
dat betekent: Mijn God, mijn God, 
waarom laat U mij alleen... 
Een paar mensen in de buurt hoorden ‘t, 
ze zeiden: Hoor, hij roept Elia. 
Een van hen ging een spons met azijn halen,                          09 gestorven 
stak die op een stok en gaf hem ermee te drinken; 
hij zei: Nou, laten v/e eens zien of Elia hem er af komt halen! 
Toen schreeuwde Jezus en gaf de geest. 
 
Enkele ogenblíkken is het helemaal stil. 
 
 



Meditatie 8    
In het bewuste uur van sterven 
is er duisternis en angst 
onweer, gevecht 
is er verwarring 
fundamentele verlatenheid. 
In het bewuste uur van sterven 
is er warmte en verbondenheid 
is er liefde 
met alle dierbaren ver en dichtbij 
vroeger en nu 
 
In het bewuste uur van sterven 
is er licht en verlangen 
in het bewuste uur van sterven 
is er overgave 
is er vrede ……                                                               
 
Lied: Gij die de stom geslagen mond verstaat 

 

Nooit sprak een mens als hij,  
in hem verstonden wij uw bestaan, 
de zin van ons bestaan. Hij is uw woord geweest,  
hij heeft volbracht alle gerechtigheid,  
een mens voor allen. 

 
Waarom genadeloos vernietigd worden  
de armsten van de wereld, uw geliefden;  



waarom wij die met weinigen bezitten  
wat allen toebehoort, uw woord niet doen,  
geen wereld maken die in vrede is,  
een nieuwe orde van gerechtigheid.  
Gij die ons hebt gezegd wat leven is: 
 te doen wat goed is, recht, elkaar bevrijden. 

 
Dat niet het laatste woord is aan de dood,  
Gij die tot hier ons vasthoudt in het leven,  
Gij die ons afgestemd hebt op uw stem, 
Gij die ons hebt geschapen naar U toe. 

 

11. Graf  Mc. 15,38 e.v.    
 

Het gordijn in de tempel scheurde dwars doormidden.  
Ook een paar vrouwen waren gebleven, 
ze stonden wat achteraf, Maria van Magdala was erbij 
en Maria, de moeder van de jonge Jakobus en van Jozef 
en ook Salomé. 
Jozef van Arimatea  ging naar Pilatus  



en vroeg hem het lichaam van Jezus. 
Pilatus was verrast, dat Jezus al gestorven was; 
hij liet de hoofdman komen en wilde weten of hij al 
lang dood was. 
Toen de hoofdman hem op de hoogte had gebracht, 
gaf hij het lichaam vrij aan Jozef. 
Die kocht linnen, nam Jezus af van het kruis 
en wikkelde hem in de doeken. 
Hij legde hem in een graf, dat in een rots was 
uitgehouwen.                                                                            10 kruisafname 
Voor de ingang van het graf werd een steen gerold. 
Maria van Magdala en Maria van Jozef 
stonden erbij en zagen waar hij werd neergelegd. 
                                                                                                  
KRUISHULDE   
 
Het kruis, voor ons, christenen, 
is dat hét symbool van Jezus’ liefde-voor-de-mens tot het uiterste. 
Het is het symbool dat ons ook leert te geloven in het leven 
dat sterker is dan alle dood.  
Want het kruis is nooit het einde 
niet voor Jezus, niet voor ons. 
 

- Laten wij daarom een bloem leggen bij het kruis. 
Een bloem als een kleurig lichtpunt in de duisternis van Goede Vrijdag, 
een bloem als symbool van nieuw leven. 
 

- Laten wij daarom een licht ontsteken, een lichtend vuur  
dat nooit meer dooft…… 

 
Lied: Als alles duister is 

 

 
                                                                                 11 verrezen  

- Laten wij gebeden bij het kruis leggen.             
 
 
 
 



Gebed:   
 
God, niet voor het lijden danken wij U, 
maar wel voor de mens, 
die het moedig en vastberaden ondergaat 
- zo'n mens geeft ons weer geloof - 
 
niet voor de felle pijn danken wij U, 
maar wel voor de mens, 
die er door gelouterd wordt 
- zo'n mens geeft ons weer nieuwe hoop - 
 
niet voor de vele lasten danken wij U, 
maar wel voor elke lieve mens, 
die de lasten helpt dragen 
- zo'n mens geeft ons weer nieuwe liefde – 
 
Laten wij in stilte bidden voor hen voor wie wij deze avond 
bijzonder willen bidden  
en voor hetgeen  er nu leeft in ons hart……. 
 
Stilte 
 
Zending en zegen   
 

Gaan wij dan in stilte naar huis, 
overwegend wat wij deze avond herdacht hebben, 
zijn lijden en dood, zijn  testament van liefde. 
Wij gaan op weg naar het Paasfeest  
om Zijn verrijzenis  te vieren, 
om  te gedenken dat leven in liefde en gerechtigheid 
sterker zijn  dan dood en duisternis.  
 
En moge de God van liefde, de bron van ons leven 
ons daarbij begeleiden en zegenen, 
de Eeuwige die genoemd wordt met de namen  
van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 
Amen 
 
 
Instrumentaal uitgeleide door de pianist …. 
 
 
In stilte gaat eenieder zijn of haar weg naar huis…. 
 
 
 


