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HUISLITURGIE IN DE GOEDE WEEK: GOEDE VRIJDAG 

 

1. OPENING 

 

Op Goede Vrijdag gedenken wij het lijden en sterven van Jezus. 

Buiten is het stil, door de Corona-crisis, maar ook omdat het Goede 

Vrijdag is.  

Ook maken we het stil in onszelf. Wij willen in de stilte van deze 

middag, avond, bidden en luisteren naar passende muziek. Samen het 

lijden en sterven van Jezus herdenken en onszelf herkennen in die 

weg. Hij die voor ons is gestorven. 

Denken wij aan al die mensen die heden lijden door het corona-virus, 

aan de andere zieken, de eenzamen en verlatenen en al de anderen, 

Denken wij aan onze eigen sterfelijkheid, aan onze eigen levensweg. 

Laten wij dit uur zo met Hem en elkaar verbonden zijn. 

 

+ In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen 

 

2. LEZING 

 

Uit het passieverhaal van Marcus (15, 6-15): 

Nu was hij gewoon bij elk feest een gevangene vrij te laten, degene om 

wie zij vroegen. Er zat juist een zekere Barabbas gevangen onder de 

oproermakers; zij hadden bij het oproer een moord begaan. Het volk 

kwam opzetten en begon te vragen, dat hij voor hen zou doen zoals 

altijd. Pilatus antwoordde daarop met de vraag: “Wilt ge dat ik de 

koning der Joden zal vrijlaten?” Hij zag wel in dat de hogepriesters 

Hem uit nijd overgeleverd hadden. Maar de hogepriesters hitsten het 

volk op te vragen, dat hij toch maar liever Barabbas moest vrijlaten. 

Nu nam Pilatus weer het woord en vroeg hun: “Wat moet ik dan doen 

met Hem, die gij de koning der Joden noemt?” Nu schreeuwden ze 

opnieuw: “Kruisig Hem!” Daarop vroeg Pilatus hun: “Wat voor kwaad 

heeft Hij dan gedaan?” Maar zij schreeuwden nog harder: “Kruisig 

Hem!” Omdat Pilatus het volk zijn zin wilde geven, liet hij Barabbas 
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vrij, maar Jezus liet hij geselen en gaf Hem over om gekruisigd te 

worden.  

Woord van de Heer. Wij danken God 
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3. ZANG: PSALM 22 — (te beluisteren via deze link) 

 

God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten. 

Mijn God, roep ik overdag en Gij zwijgt,  

Ik roep het ’s nachts, en Gij laat mij maar roepen. 

Onze vaderen hadden vertrouwen in U, 

vertrouwen, en Gij zijt hun redding geweest. 

Zij riepen om U en gij waart hun uitkomst,  

en nooit hebt Gij dat vertrouwen beschaamd. 

Ik ben geen mens meer, ik ben een worm, 

gehoond door de mensen, veracht door de buurt. 

Ik ben bespottelijk in aller ogen, 

iedereen lacht me hoofdschuddend uit: 

“hij zocht het bij God, laat die hem dan redden, 

laat god hem bevrijeden, die houdt toch van hem.” 

God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten. 

 (t. Vijftig Psalmen, m. B. Huijbers) 

 

4. MEDITATIE — PASTOOR WALTER BROEDERS 

(te beluisteren via deze link) 

 

Goede Vrijdag, is de dag dat wij herdenken dat Jezus, Hij die geleden 

heeft, is gestorven aan het kruis.  

Jezus is door Pilatus veroordeeld tot de dood aan het kruis. Maar eerst 

wordt Hij gegeseld. Ik kies juist op deze dag voor dit schilderij van 

Caravaggio. Een Italiaanse schilder uit de zestiende eeuw. Een 

tijdgenoot van Rembrandt. Geboren in een plaatsje vlakbij Bergamo, 

dat nu zo geteisterd wordt door het Corona-virus. Caravaggio was geen 

lieverdje, had een opvliegend karakter. Heeft veel dingen gedaan, laat 

ik zeggen, die God verboden heeft. Is opgegroeid in de tijd van de 

Barok. Twee zaken vallen bij al zijn schilderwerken op. Hij schildert zo 

https://www.youtube.com/watch?v=bUnXEevWXJQ
https://soundcloud.com/user-386607789/goede-vrijdag-2020_meditatie-broeders/s-sQmN7WVDP5M
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menselijk, vooral ook de heiligen, met rimpels, zwarte nagelriemen etc 

en hij gebruikt clair-obscur, contrast van licht en donker. Ik waardeer 

zeer zijn schilderkunst en geniet ook altijd van al zijn schilderijen. 

Maar dat terzijde. 

Ik kies niet voor een afbeelding van de gestorven Christus aan het 

kruis, maar juist voor de geseling, omdat de geseling mij deze dag tot 

nadenken dwingt. Hoewel geselen met een stok in de Joodse traditie 

bekend was, is de geseling die Pilatus beval net als de kruisiging een 

Romeinse strafmaatregel tegen niet-Romeinen. Een gesel bestond uit 

een leren riem waarin stukjes bot en metaal waren verwerkt. Men 

telde tot 39 geselslagen: de ‘veertig-min-een’. Iemand werd 

veroordeeld tot 40 slagen, maar uit angst verkeerd te tellen en zo de 

wet te overtreden, telde men tot 39. Ik hoor nóg het uitroepen van de 

beul in de film Jesus Christ Superstar: 39! Het is een onmenselijke 

handeling, vaak met de dood als gevolg. Het staat overigens bij Marcus 

en Mattheus slechts met een klein zinnetje, niet bij Lucas en Johannes. 

Kijk je mee naar het schilderij?  

Mijn oog valt op de zuil, waaraan Jezus gebonden is. Om Hem heen zijn 

twee van de beulen gerangschikt, één aan de zijkant en één achter de 

kolom. De derde folteraar, daaronder maakt zijn gesel gereed. 

Grimmige gezichten, ze knevelen Hem, houden Hem vast en martelen 

Hem. Ik voel macht en ontreddering als ik kijk naar dit schilderij. Het 

licht valt op Jezus, de duisternis op de beulen. Jezus lijdt gelaten, 

haast in zichzelf gekeerd. Hij draagt zijn doornenkroon en zijn lot met 

waardigheid. 

Waarom ik dit schilderij gekozen heb, is omdat ik de figuren zie 

bewegen. Ik zie goed geschilderde spierenmassa’s, zo goed geschilderd 

dat ze actief zijn. De ene beul bindt Jezus vast terwijl de ander aan 

zijn haren trekt. Je ziet het gebeuren. En zoals eerder gezegd, op de 

voorgrond maakt een derde zijn gesel gereed: de dreiging van meer 

onheil is duidelijk.  

Evangelie wil zeggen: goed nieuws, blijde boodschap. In dat evangelie 

lezen wij over foltering en marteldood van Jezus. Hoe kan dat nu goed 

nieuws zijn? 
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In het verhaal van het lijden van Jezus weerklinkt het lijden dat wij om 

ons heen zien, waar wij zo vaak geen zin in zien. Mensen die, als Jezus, 

gemarteld worden vanwege hun overtuiging, ras of geaardheid. 

In deze tijd denken wij aan de mensen die lijden door het corona-virus, 

maar we mogen ook niet de lijdende mens vergeten door 

oorlogsgeweld, machtsmisbruik. 

Pijn en verdriet vanwege onbegrepen ziekte, een ongeluk, een veel te 

vroege dood, een kind dat sterft, of vanwege een breuk in een relatie, 

ontrouw of onmacht, ouders en kinderen die elkaar niet verstaan. Er is 

zoveel lijden in de wereld, zoveel onmacht en zoveel pijn. 

Waar was/is God? Dat is die oeroude vraag! 

Vanavond komt dat samen in het verhaal van Jezus, gedood aan en 

door het kruis. Zijn leerlingen en vrienden zijn er kapot van. Ze weten 

zich geen raad met de dood van Jezus, met het lot dat hen trof, met 

de God die dit alles toestond. Waar was die God, was Hij er überhaupt 

wel? Dat zijn vragen van mensen die geconfronteerd worden met lijden 

en dood. 

Wat doen de leerlingen, zij trokken zich terug in een huis. Ze gingen 

ten rade bij zichzelf, en gaandeweg ook weer bij de God die ze eerst 

terzijde hadden geschoven, en ze lazen en herlazen in hun heilige 

boeken de verhalen van God en over de profeten. 

Ze kwamen bij het boek Jesaja en ze lazen de woorden: 

Man van smarten, door lijden gerijpt; toch waren het onze pijnen 

die hij droeg en onze smarten die hij op zich nam… 

Ze lazen over een rechtvaardige dienaar van God, die de straf 

verduurde die anderen verdiend hadden en die in zijn onschuldig lijden 

heil van God bewerkte. In die woorden gingen ze hun gedode vriend 

herkennen: Is onze Jezus niet die lijdende dienaar van de Heer? Heeft 

Hij niet laten zien dat Hij doortrokken was van de Geest van God? 

Hij die bestond in goddelijke majesteit heeft zich niet willen 

vastklampen aan de gelijkheid met God; Hij heeft zichzelf ontdaan en 

het bestaan van een slaaf aangenomen. Hij is aan de mensen gelijk 

geworden. En als mens verschenen heeft Hij zich vernederd, Hij werd 

gehoorzaam tot de dood, tot de dood aan een kruis. (Fil.2) 
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God heeft in Jezus ons bestaan gedeeld, dus ook de onmacht en de 

pijn, het lijden en het verdriet. 

Toen dat besef, dat inzicht, bij de leerlingen doorbrak, durfden ze 

opnieuw naar het lot van Jezus te zien en zagen ze meer dan een 

bevlogen vriend die gedood was, zagen zij God, die in zijn lijden met 

mensen meelijdt. Dat ziende, konden ze hun Jezus ook begraven, hem 

koesterend wegleggen en toevertrouwen aan Gods zorg en liefde. 

Ze durfden het lijden onder ogen te zien, en er als het ware bloemen 

bij neerleggen, licht bij ontsteken, omdat God mensen niet alleen laat, 

zelfs niet in de dood.  

Kunt U, kan jij het ook? Amen. 

 

 

De graflegging, van Caravaggio. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Entombment_of_Christ-Caravaggio_(c.1602-3).jpg
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5. ZANG: ERBARME DICH (te beluisteren via deze link)  

Erbarme dich,  

Mein Gott, 

Um meiner Zähren willen 

Schaue hier, 

Herz und Auge weint vor dir 

Bitterlich. 

Heb medelijden, 

Mijn God, 

Omwille van mijn tranen. 

Zie toch, 

Hart en ogen wenen 

Bitter om U 

 (Uit de Matthäeus-Passion van Johan Sebastian Bach) 

 

6. SLOTGEBED 

 

Uw zegen vragen wij, Heer God, 

in dit uur van stilte en bezinning. 

Wij willen ons vandaag spiegelen aan Hem 

die het kruis niet ontlopen heeft,  

maar het heeft gedragen tot boven op de berg. 

Laat ons Uw bemoediging en kracht ervaren,  

opdat ook wij de donkerste uren van ons bestaan kunnen doorkomen.                 

Laat het ook voor ons een levende werkelijkheid worden, 

dat het leven niet alleen kan wegen als een steen, 

maar dat de last lichter wordt,  

als hij door velen samen wordt gedragen. Amen. 

 

+ In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AQ-tEMmHxWU&feature=youtu.be

