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Bij de bloemschikking:
In de schikking zijn zeven flessen in de vorm van een Latijns kruis
geplaatst. Zeven is het heilige getal bij uitstek: 3 + 4, ofwel het getal
van de drie-ene God en vier, het getal van de wereld. God is in zijn
zoon naar de aarde gekomen, zijn taak is volbracht op aarde. In de
flessen zien we anemonen.
Zo diep de nacht
maar reeds ontwaakt de haan
en kraait en kraait –
zo diep in de nacht
maar Jezus zoekt zijn blik
en kijkt hem aan:
licht dat naar binnen slaat
waarin hij wordt gekend
zichzelve kent:
ten dode beschaamd
doch totterdood bemind.

De avondmaalstafel is leeg.
De dienst begint in stilte.
bemoediging

V
G

:
:

Onze hulp is de Naam van de Heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

drempelgebed

V

:

Gij hebt een mens,
Jezus van Nazareth, onze broeder
met uw eigen naam
en met uw macht bekleed –
maar Hij is machteloos geweest
in deze wereld
Gij hebt Hem recht van spreken gegeven,
Hij is Uw woord –
maar vond geen gehoor.
Wij bidden U dat wij
in deze man van smarten
onze Redder herkennen,
God met ons
alle dagen van ons leven

psalmgebed

G
V

:
:

lied 22: 1 en 2 (gezongen)
psalm 22: 7-9 en 20-32

DE SCHRIFTEN, GELEZEN EN GEZONGEN
profeten

Le

:

Ezechiël 34: 17-31
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lied

Z+ P

:

G.F. Händel: He shall feed his flock

He shall feed His flock like a shepherd and He shall
gather the lambs with His arm and carry them in His
bosom, and gently lead those that are with young.
Come unto Him, all ye that labour, come unto Him, ye that
are heavy laden and He will give you rest.
Take His yoke upon you and learn of Him for He is meek
and lowly of heart and ye shall find rest unto your souls.
evangelie

Hij zal als een herder zijn kudde weiden, in zijn arm de
lammeren vergaderen en ze in zijn schoot dragen; de
zogenden zal Hij zachjes leiden.
Komt tot Hem, allen, die vermoeid en belast zijt en Hij zal u
rust geven.
Neemt zijn juk op u en leert van Hem, want Hij is
zachtmoedig en nederig van hart en gij zult rust vinden voor
uw zielen.

Lezen en zingen van het lijdensevangelie naar Lukas 22: 39-23:56,
afgewisseld met het zingen van bekende passiemuziek en lied 558.

Jezus verliet de stad
en ging, zijn gewoonte getrouw,
naar de Berg van de Olijven;
en zijn leerlingen volgden hem daarheen.

één van de twaalf, ging voorop.
Hij liep naar Jezus toe
en wilde hem omhelzen
maar Jezus sprak tot hem:
‘Judas, verraad jij de mensen zoon met een kus?’

Toen hij bij de plaats gekomen was
sprak Hij tot hen:
‘Bid dat je niet bezwijkt in de beproeving’.

Z+P: J.S. Bach, Blute nur du liebes Herz
Blute nur, du liebes Herz!
Ach, ein Kind, das du erzogen,
Das an deiner Brust gesogen,
Droht den Pfleger zu ermorden,
Denn es ist zur Schlange worden.

Toen ging Hij van hen weg
een steenworp ver ongeveer,
viel op zijn knieën en zei:
‘Vader, mocht het uw wil zijn,
neem dan deze beker van mij weg –
maar niet mijn wil geschiede, maar uw wil’.

Bloed nu maar, o moederhart,
Ach, een kind dat gij hebt grootgebracht,
dat eens aan uw borst heeft gelegen,
dreigt nu zijn Heer te gaan vermoorden
want het is tot slang geworden.

Een engel uit de hemel verscheen
om hem te sterken
Hij raakte in doodsangst
en bad nog wanhopiger.
en het geschiedde:
zijn zweet werd druppels bloed
die neervielen op de aarde.
Hij stond op uit zijn gebed.
Hij ging naar zijn leerlingen.
Hij vond hen in slaap, van verdriet.
Hij zei tot hen:
‘Waarom slapen jullie?
Sta op en bid dat je niet bezwijkt in de beproeving.’

(Vervolg evangelie)
Die om hem heen waren
zagen wat er gebeuren ging.
Ze zeiden: ‘Heer,
zullen wij toeslaan met onze zwaarden?’ –
en één van hen
sloeg naar de knecht van de hogepriester
en hieuw hem het oor af.
Maar Jezus kwam tussenbeide
en zei:
‘Tot hier en niet verder.’
En hij raakte zijn oor aan en genas hem.
Toen sprak Jezus
tot hen die gekomen waren,
de hogepriesters
de oversten van de tempelwacht
de ouderlingen:
‘Als tegen een rover zijn jullie er op uitgetrokken
met zwaarden en stokken.
Toen ik dag in dag uit met jullie in de tempel was,
heb je geen hand naar mij uitgestoken.
Maar nu is het jullie uur,
en de vrijmacht van de duisternis.’

Z+G: Taizé nr. 12 – Blijf bij mij (1x Z, 2 en 3x allen)

(Vervolg evangelie)
Terwijl hij nog sprak, zie, een menigte
en die Judas heette,
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Met zijn allen overmeesterden zij hem,
voerden hem af,
en brachten hem in het huis van de hogepriester.
Petrus volgde hem op grote afstand.
G:

Maar van nu af aan zal de Mensenzoon
gezeten zijn aan de rechterhand van God
en van zijn macht.’
Toen zeiden allen:
‘Jij bent dus de zoon van God?’
Maar hij sprak:
‘Jullie zeggen dat ik het ben.’
Ze zeiden:
‘Wat hebben wij nog getuigen nodig?
Wij hebben het toch zelf gehoord,
en uit zijn eigen mond.’

lied 558: 1

(Vervolg evangelie)
Zij hadden een vuur ontstoken op de binnenplaats
en zaten nu bij elkaar.
En Petrus zat tussen hen in.
Een meisje zag hem daar zitten
in de lichtkring van het vuur.
Zij keek hem dringend aan en zei:
‘Deze hier was ook bij hem’.
Maar hij loochende het en zei:
‘Vrouw, ik ken hem niet’.
Korte tijd later ziet een ander hem:
‘Jij bent ook één van die –‘
Petrus: ‘Mens, dat ben ik niet’,
Toen ongeveer één uur verstreken was,
kwam weer een ander er op terug met de woorden:
‘Ja zeker, hij was ook bij hem,
trouwens, het is een Galileër.’
Petrus zei:
‘Man, ik weet niet waar je over praat.’
En op hetzelfde ogenblik,
terwijl hij nog sprak,
kraaide een haan.

Toen kwam heel hun gemeente overeind
en zij leidden hem voor Pilatus.
En zij begonnen hem aan te klagen en zeiden:
G: 'WIJ HEBBEN ONTDEKT
DAT DEZE MAN HIER ONS VOLK MISLEIDT,
DAT HIJ VERBIEDT BELASTING TE BETALEN AAN
DE KEIZER,
EN DAT HIJ ZEGT DAT HIJ DE MESSIAS IS, DE
KONING.
G:

(Vervolg evangelie)
Daarop ondervroeg Pilatus hem en zei:
‘Jij bent de koning van de Joden?’
Hij gaf hem ten antwoord:
‘Jij zegt het.’
Pilatus, tegen de hogepriesters en heel de menigte:
‘Ik vind geen enkele schuld in deze mens’.
Maar zij drongen aan en zeiden:
G: ‘DOOR WAT HIJ LEERT
ZET HIJ HET VOLK TOT OPSTAND AAN,
OVERAL IN JUDA
VAN GALILEA WAAR HIJ BEGONNEN IS
TOT HIER TOE.’

En de Heer keerde zich naar hem om
en keek hem aan.
En Petrus herinnerde zich het woord
dat de Heer gezegd had:
‘Voordat de haan zal kraaien vandaag
heb jij mij driemaal verloochend.’
En hij ging naar buiten
en schreide bittere tranen.
De mannen die hem moesten bewaken
gaven hem spot en slaag
Ze blinddoekten hem,
sloegen hem op zijn gezicht en vroegen hem dan:
‘Zeg eens profeet, wie heeft je geslagen?’
en nog vele andere beledigingen voegden ze hem toe.
G:

lied 558: 7

lied 558: 5

(Vervolg evangelie)
En toen het dag geworden was
kwam de raad van ouderlingen van het volk bijeen,
met de hogepriesters en de schriftgeleerden;
en zij voerden hem naar de plaats van de rechtspraak
en zeiden:
‘Als jij de Messias bent, zeg het ons dan.’
Hij sprak tot hen:
‘En àls ik het zeg, geloven jullie het niet;
en als ik jullie vragen stel,
geef je geen antwoord.
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Toen Pilatus dat hoorde, vroeg hij
of de man een Galileër was –
en toen hij begreep dat Jezus
uit het machtsgebied van Herodes kwam,
stuurde hij hem door naar Herodes,
die juist deze dagen ook in Jeruzalem was.
Herodes was heel vergenoegd toen hij Jezus zag.
Al heel lang wilde hij hem wel eens zien,
had al zoveel over hem gehoord –
Hij hoopte hem nu een wonder te zien doen.
In krachtige bewoordingen ondervroeg hij hem.
Maar Jezus gaf hem geen enkel antwoord.
De hogepriesters en schriftgeleerden stonden erbij
en hielden niet op hem te beschuldigen.
Herodes met zijn lijfwacht
vernederde en hoonde hem;
dan stuurt hij hem
met een hel gekleurde mantel om zijn schouders,
naar Pilatus terug.
En die dag werden Herodes en Pilatus vrienden;

daarvoor waren ze elkaar vijandig gezind.
G:

en zij wier schoot niet gebaard heeft,
en de borst die niet heeft gezoogd.
Dan wordt er gezegd tot de bergen:
'Val op ons neer' –
en tot de heuvels
'Bedek ons' –
want als ze zo doen
met hout dat groen is,
wat dan met hout dat dor is’.”

lied 558: 6

(Vervolg evangelie)
Pilatus riep de hogepriesters,
de overheden en het volk bijeen
en zei tot hen:
‘Jullie hebben deze mens bij mij gebracht
als iemand die het volk opruit;
dus heb ik hem, in jullie bijzijn, ondervraagd;
maar ik heb in deze mens niets kunnen vinden
waarop die beschuldigingen zouden kunnen slaan;
en Herodes ook niet,
want die heeft hem naar ons teruggestuurd.
Dus: door deze mens is niets gedaan,
waarop de doodstraf staat.
Daarop zal ik hem laten geselen
en dan vrijlaten.’
Toen schreeuwden ze:
G: WEG MET HEM-LAAT ONS BAR-ABBAS VRIJ.
- die zat in de gevangenis
wegens oproer in de stad
en wegens moord.
Opnieuw riep Pilatus hen toe
dat hij Jezus vrij wilde laten.
Maar zij riepen daartegen in:
G: 'KRUISIG, KRUISIG HEM.'
Voor de derde keer zei hij tegen hen:
‘Maar wat heeft hij dan voor kwaad gedaan?
Ik heb niets in hem gevonden
waar de doodstraf op staat.
Dus zal ik hem laten geselen
en dan vrijlaten.’
Maar met hard schreeuwen bleven zij eisen:
G: 'KRUISIG HEM!’
De hetze won het pleit:
Pilatus besliste
dat wat zij eisten, gebeuren zou.
De man, die in de gevangenis zat
wegens oproer en moord,
liet hij vrij, zoals zij hadden geëist.
Maar Jezus leverde hij over aan hun wil.

Nog anderen werden weggevoerd,
misdadigers, twee,
om samen met hem te worden gedood.
En toen zij gekomen waren
bij de plaats die ‘Schedel’ heet
kruisigden zij hem daar;
en ook de misdadigers,
de ene rechts, de andere links van hem.
En Jezus sprak;
‘Vader, vergeef het hun,
want zij weten niet wat zij doen.’
En zij verdeelden zijn kleren
en wierpen daarover het lot.
Het volk stond daar, en moest het aanzien.
Maar de overheden stonden te lachen, en zeiden:
‘Anderen heeft hij gered,
nu moet hij zichzelf maar eens redden,
als hij de Messias is, de uitverkorene van God.’
Ook kwamen de soldaten op hem toe
gaven hem zure wijn te drinken
en hoonden hem, en zeiden:
‘Als jij de koning van de Joden bent,
red dan jezelf-‘.
Boven zijn hoofd was geschreven:
dit is de koning der Joden.
G:

lied 558: 8

(Vervolg evangelie)
Eén van de misdadigers die daar hingen,
hoonde hem ook:
‘Jij bent toch de Messias?
Red dan jezelf en ons.’
Maar de ander ging tegen hem in,
verontwaardigd en zei:
‘Jij vreest God niet,
terwijl je toch als hij veroordeeld bent?
En wij terecht, wij krijgen ons verdiende loon.
Maar hij heeft geen kwaad gedaan.’
Toen zei hij:
'Jezus, denk aan mij
als je in je koninkrijk gekomen bent.'
En hij sprak tot hem:
‘Vandaag nog,
ik zeg je vandaag nog,
zal jij met mij zijn
in het paradijs.’

Zij voerden hem weg.
En zij grepen iemand, een Cyrener,
Simon, die van de akker kwam;
en zij legden het kruis op hem,
dat hij dragen zou
achter Jezus aan.
Een menigte mensen liep met hem mee –
veel vrouwen, die hem beweenden met groot misbaar.
Naar hen keerde Jezus zich op en hij sprak:
“Dochters van Jeruzalem, huil niet om mij,
maar huil om jezelf,
en om je kinderen.
Want er zullen dagen komen
dat gezegd wordt:
‘Gelukkig de onvruchtbaren,
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Het was middag
- het zesde uur na zonsopgang
duisternis viel over heel de aarde.
Dit duurde tot aan het negende uur.
De zon werd verduisterd.
Het voorhangsel in de tempel
scheurde middendoor.
En Jezus riep met luide stem:
‘Vader, in jouw handen beveel ik mijn geest.’
En dit roepende gaf hij de geest.

En toen was daar een man,
Josef genaamd, een lid van de Hoge Raad,
een man die goed was, een gerechte –
hij had niet ingestemd met hun plannen en daden –
hij kwam uit Arimathea, een joodse stad,
vurig verlangde hij naar Gods koninkrijk.
Hij ging naar Pilatus
en vroeg hem het lichaam van Jezus.
Na de kruisafname
wikkelde hij het lichaam in lijnwaad
en legde het neer in een graf,
dat in de rots was gehouwen
en waarin nog nooit een mens was neergelegd.
Het was de dag der Voorbereiding,
de sabbat lichtte al aan.

stilte
Z+P: Pergolesi Stabat Mater- vidit suum
Vidit suum dulcem natum
Moriendo desolatum
Dum emisit spiritum

De vrouwen
die met hem uit Galilea gekomen waren,
gingen mee en zagen het graf
en hoe zijn lichaam werd neergelegd.
Zij keerden terug en bereidden
balsem en geurige kruiden.

Zag zij haar geliefde zoon
Sterven in eenzaamheid
Toen hij de geest gaf
(Vervolg evangelie)
De honderdman
(hoofdman van honderd Romeinse soldaten)toen hij zag wat geschiedde
loofde hij god met de woorden:
‘Deze mens was waarlijk een gerechte’.

Op de sabbat rustten zij,
zoals was voorgeschreven.

En allen die gekomen waren, in drommen,
om dit schouwspel mee te maken:
zij zagen alles geschieden,
zij sloegen zich op de borst,
zij keerden zich om en gingen heen.
Al zijn bekenden stonden op grote afstand toe te zien,
ook de vrouwen die hem vanuit Galilea waren gevolgd.
G:

lied 558: 9 en 10

(Vervolg evangelie)

Z+P: Dubois, o vos omnes
O vos omnes qui transitis per viam,
attendite, et videte si est dolor sicut dolor meus.
(Lamentations 1:12)
Posuit me Dominus desolatam,
tota die moerere confetam;
ne vocetis me Noemi, sed vocate me Mara. (Ruth 1:20)
Jullie die hier voorbijgaan, raakt het jullie niet?
Merk toch op en zie: is er leed als het leed dat mij wordt
aangedaan.
Hij verwoeste mijn leven en maakte me ziek, dag na
dag. (Klaagliederen 1:12,13)
Noem me niet Naömi, noem me Mara. (Ruth 1:20)

moment van stilte en bezinning
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gebeden

V+D

:

Voorbeden … laat ons de Heer bidden, gebedsstilte

Z+G

:

zingend Geloven VI-103: 1,3,7 en 8 coupletten- zang
refrein-allen

KRUISMEDITATIE
beklag Gods

refrein

1.Mijn Volk, wat heb ik u misdaan
en waarmee heb ik u bedroefd?
Schoon als de hemelen schiep ik de aarde,
licht in de dauw en de vloeiende bron;
zon in de ogen van mensen die leven;
korstmossen kwijnen, en witte kamille.
Waarom wordt alles gewijd aan de dood?
refrein: Schepper God, tuin van licht,
snoei ons terug tot uw stam.

7. Mijn Volk, wat heb ik u misdaan
en waarmee heb ik u bedroefd?
Als de rechtvaardige ben ik gekomen.
Onder u was ik degene die dient.
Heb ik niet zelf u de voeten gewassen?
Zie nu op aarde zo velen gemarteld.
Heerst onder u dan het recht van de dood?
refrein: Mens van pijn, God van recht,
niets verschoont deze schuld.

3.Mijn Volk, wat heb ik u misdaan
en waarmee heb ik u bedroefd?
Toen u geslagen werd, ben ik gekomen.
Heb ik u niet eigenhandig bevrijd?
In uw verdriet heb ik naast u gezeten.
Wie bij u vreemdeling is wordt vergeten.
Ver van huis zijn zij als kinderen des doods.
refrein: Vreemdeling, ander mens
drager van onze schuld.

8. Mijn Volk, wat heb ik u misdaan
en waarmee heb ik u bedroefd?
Woorden van liefde heb ik gefluisterd.
Was u niet zelf als een schelp van de zee
waar mijn verlangen in brandde en ruiste?
Hooglied dat rest zijn de lippen die schreeuwen
en de bevelen die gaan tot de dood.
refrein: Zwijger die voor ons pleit
mens die draagt onze smaad.

slotgebed

hymne

V

:

G

:

Laat ons bidden
-gebedsstilteHeilige Onsterfelijke
hier staan wij voor U
met niets in onze handen
mensen in een wereld
waarin haat en tweedracht
onrecht en menselijk verdriet is;
bevrijd ons ervan
door de kracht van de liefde,
die sterker is dan de dood.
Omwille van Hem die een mens van liefde was
en om ons allen een Man van smarten werd:
Jezus uw Zoon, ons levenslicht,
dit uur en in eeuwigheid.
AMEN

G

:

lied 590: 1, 2, 3, 4 en 5
De dienst eindigt in stilte.
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