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Muziek O Mensch bewein dein Sunde Gross - J.S.Bach (1685-1750) 
 
Groet en bemoediging  
v: De EEUWIGE, God, zal met u zijn. 
a: Ook met u zal Hij zijn. 
v: Onze hulp is in de naam van God, 
a: die hemel en aarde gemaakt heeft.  
v: Zijn trouw duurt eeuwig; 
a: het werk van zijn handen laat Hij niet los. 
 
Stilte 
 
Drempelgebed  
Bij U, Heer, schuilen wij 
in het onbarmhartig donker van deze dag. 
Hoor God, blijf niet ver. 
U bent een wal tegen nacht en ontij, 
U bent de grond van ons vertrouwen. 
In uw handen Heer, bevelen wij ons leven. 
Beschut ons met de schaduw van uw vleugels.        
 
Wij gedenken Jezus Christus in zijn lijden, zijn dood. 
In die dagen van zijn leven  
heeft Hij onze zwakheden gedragen 
en onze leegte onder ogen gezien. 
Wij zien op naar het kruis van onze Heer. 
Laat dit uur voor ons zijn 
als een bidden en waken met Hem. 
Behoed ons Heer, als het licht van Uw ogen. 
In uw handen Heer, bevelen wij ons leven. 
Amen. 
 
Aanvangslied uit 22a compleet 
 

Voorzang: God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten. 
Allen:  God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten. 
 

Voorzang: Mijn God, roep ik overdag, en Gij zwijgt, 
ik roep het ’s nachts, en Gij laat mij maar roepen. 

Allen:  God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten. 



Voorzang: Onze vaderen hadden vertrouwen in U, 
vertrouwen en Gij zijt hun redding geweest. 

Allen:  God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten. 
 
Voorzang: Zij riepen om U en Gij waart hun uitkomst, 

en nooit hebt Gij dat vertrouwen beschaamd. 
Allen:  God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten. 
 
Voorzang: Ik ben geen mens meer, ik ben een worm, 

gehoond door de mensen, veracht door de buurt. 
Allen:  God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten. 
 
Voorzang: Ik ben bespottelijk in aller ogen, 

iedereen lacht me hoofdschuddend uit: 
Allen:  God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten. 
 
Voorzang: ‘Hij zocht het bij God, laat die hem dan redden, 

laat God hem bevrijden, die houdt toch van hem.’ 
Allen:  God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten. 
 
Gebed  
 
Kruiswegstatie Jezus wordt ter dood veroordeeld  
 

 
 



Bijbellezing uit Marcus 15: 12-15 
 
Gedicht De onttovering van de wereld - Lieke Marsman 
 
regen en ruzie 
maar we worden beschermd 
door de plastic blokken 
van de McDonald’s speelplaats 
in mijn broekzak heb ik 
mijn meest kostbare bezit 
tot nu toe: een miniatuur Katrien Duck 
die uit een roze doosje springt 
zodra je het opent. 
 
twintig jaar later raak ik verstrikt 
in de wachtwoorden 
en patiëntnummers 
die ik nodig heb 
om toegang te krijgen tot mijzelf 
en ik voel mij onttoverd 
er is niets magisch aan dit leven 
waarin een balie een schavot is 
waarin de snelle achteruitgang 
aan het eind een angst is 
‘Ze voelde zich goed. Toen was ze dood.’ 
als een nieuw fleece trui die een keer gewassen werd 
 
zeg me dat de mensheid 
haar geloof verliest en ik antwoord 
we waren altijd al achterdochtig 
we knepen alleen nog een oogje dicht 
hadden in een ver verleden ergens gelezen: 
 
het is beter met één oog 
het eeuwige leven binnen te gaan 
dan met twee ogen  
in het eeuwige vuur te worden gegooid. 
 



Kruiswegstatie Jezus ontmoet zijn moeder Maria  
 

 
 

Bijbellezing uit Johannes 19: 25-27 
 
Lied 583: 1 - 4 
 

Maria keek toe, men hing Jezus zo hoog, 
ten hemel zijn armen, ver boven haar hoofd. 
Zijn bloed met zijn zweet had zijn haren doordrenkt. 
Zij wilde hem aanraken, zorgen voor hem. 
 

Zij wilde dat hij haar kon horen, haar kreet 
vervloog in de herrie en hoon rond zijn leed. 
Zijn vrienden op afstand - zij pijnigt zich af: 
mijn kind, was je hiervoor geboren, die dag? 
 

Zij dacht aan de engel, aan zijn profetie. 
Zij dacht aan de woorden van Simeons lied. 
Zij dacht aan haar zoektocht, het wonder tot slot: 
haar kind in de tempel, zijn hoofd vol van God. 
 

Zij keek naar de Zoon  die de Vader ons gaf 
en kijkend doorzag zij zijn weg naar het graf. 
Heer Jezus, ik buig met Maria mij neer, 
uw reddende dood geeft het leven ons weer. 



Overweging bij de statie 
 
Muziek Sonate in c-moll deel 3, Affettuoso (viool en orgel) - J.S. Bach 
 
Kruiswegstatie Veronica droogt het gezicht van Jezus af  
 

 
 

Overweging bij de statie  
 
Kruiswegstatie Jezus wordt gekruisigd  
 

 



Bijbellezing uit Marcus 15: 24-26 
 
Lied 557: 1 - 3 
 
Naam van Jezus die ten dode 
op het hout geschreven zijt, 
vreemde koning van de Joden 
die ten spot verheven zijt, 
vorstelijk hebt Gij gestreden 
om de vrede 
tot in alle eeuwigheid. 

 

Zoon van God en zoon van David, 
priester zonder waardigheid 
die ten dienste van de slaven 
als een slaaf op aarde zijt, 
aan de mens gelijk geworden, 
ja gestorven 
voor ons aller zaligheid. 
 

Alle leven moet zich buigen, 
voor U buigen mettertijd, 
al wat stem heeft zal getuigen 
dat Gij heer en meester zijt, 
God heeft U een naam gegeven, 
hoog verheven 
boven alle namen uit. 
 
Kruiswegstatie Jezus sterft aan het kruis  
 

 
 

Bijbellezing uit Marcus 15: 33-39 
 



Kruiswegstatie Jezus in het graf gelegd  
 

 
 

Bijbellezing uit Mattheüs 27: 57-61 
 
Aantekening bij 6 juli ‘61 - Dag Hammarskjöld 
 
Moe 
en eenzaam. 
Moe, 
het hart doet zeer. 
Langs de rotsen 
sijpelt het smeltwater. 
De vingers zijn stram, 
de knieën trillen. 
Nu, juist nu, 
mag je niet loslaten. 
 
Anderen vinden rustplaatsen 
op hun weg, in de zon, 
waar ze elkaar ontmoeten. 
Maar dit 
is jouw weg 
en het is nu, 



juist nu, 
dat je niet mag falen. 
 
Schrei, 
als je kunt, 
schrei 
maar klaag niet. 
De weg koos jou - 
en je moet dankbaar zijn. 
 
Lied Pange lingua – R.L. de Pearsall (1795-1856) 
 
Pange lingua gloriosi corporis 
mysterium. Sanguinisque pretiosi, 
quem in mundi pretium. Fructus 
ventris generosi rex effundit 
gentium. 
 
 
Nobis datus, nobis natus ex intacta 
virgine.  
Et in mundo conversatus sparso verbi 
semine. Sui moras in colatus mino 
clausit ordine. 
 
 
Tantum ergo sacramentum 
veneremur cernui: Et antiquum 
documentum novocedat ritui. 
Praestet fides supplementum 
sensuum defectui. 
 
 
Genitori genitoque laus et jubilatio.  
Salus honor virtus quoque sit et 
benedictio. Procedenti ab utroque 
comparsit laudatio. 

Bezing tong, het mysterie van het 
glorieuze lichaam en van het 
kostbaar bloed. 
Dat tot prijs voor de wereld, een 
vrucht van edele schoot, de koning 
der volkeren heeft uitgestort. 
 
Voor ons gegeven, voor ons 
geboren, uit een ongerepte maagd. 
En op aarde verkeerd, heeft hij, 
nadat het zaad van het woord was 
uitgestrooid, het toeven hier 
besloten. Met een wonderbare orde. 
 
Laten wij dan diep gebogen, prijzen 
’t grote sacrament: dat de oude 
wetten wijken voor het nieuwe 
verbond. Geve het geloof het 
inzicht, waar het zintuig niets 
herkent. 
 
Aan de Vader en de Zoon zij lof en 
eer gebracht. Steeds zal men hun 
beiden lof en eer brengen. Hij die 
voorkomt uit hun beiden, zij gelijke 
dank gebracht. 



Voorbeden en Onze Vader 
 
Onze Vader die in de hemelen zijt, 
Uw naam worde geheiligd, 
Uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede  
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden  
gelijk ook wij aan anderen vergeven. 
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 eeuwigheid. 
Amen 
 
Samenzang uit Lied 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. 
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. 
 
  



Tekst van heenzending  
 
We staan hier 
als mensen in een wereld 
waar haat en tweedracht, 
onrecht en menselijk verdriet is,  
met niets in onze handen. 
Moge God ons bevrijden 
door de kracht van de liefde  
die sterker is dan de dood. 
Laten wij weer hier vandaan gaan. 
 
Muziek O Welt ich muß dich lassen - Johannes Brahms  (1833-1897) 


