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Op de omslag De Gevangenneming, Rembrandt 

 
 
 
 
 
 
 

 
De schikking op Goede Vrijdag 

 

Hier is een kruis te zien. Het lijden van Jezus. Het gaat gebeuren zoals Hij 
heeft gezegd. De ‘beker’ die de Vader Hem heeft gegeven, die kan en wil 
Jezus niet aan zich voorbij laten gaan. Met de dood van Jezus lijkt  er geen 
toekomst meer. Maar ooit heeft Jezus gesproken over het zaad dat in de 
akker terecht komt. Het zaad dat eerst moet vergaan voordat het vrucht 
kan dragen. Hier wordt dit ten volle werkelijkheid. Wij weten: Hij heeft de 
dood overwonnen, er komt nieuw leven. Maar eerst wordt alles stil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medewerking: 
 

Voorgangers: ds. Barbara de Groot & ds. Werner Pieterse 
Ouderling van dienst: Mimi Emmelot 
Diaken: Marjo Valkier 
Voorlezer: Willem Pel 
Muziek: Peter van Dongen & Leo Kramer (orgel/piano) 

Ron Botman (trompet) 
Koor: Anthem   
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DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Stilte 
 
Groet en gebed 
 

v. De Heer zal bij u zijn 
a. De Heer zal u bewaren. 
v. Laten wij bidden. 
 Bij U Heer, schuilen wij  
 in het onbarmhartig licht van deze dag. 
 Hoor ons, God, en blijf ons niet ver.  
a. Hoor ons en kom ons te hulp! 
v. Gij, onze wal tegen nacht en ontij! 
 In uw handen, Heer, bevelen ook wij ons leven. 
a. Hoor ons en kom ons te hulp! 
v. Behoed ons in de schaduw van uw vleugels 
 als wij hier waken en bidden 
 met Hem, uw Zoon –  
 als wij gedenken het lijden van Jezus,  
 uw zoon, onze Heer, 
 die tot in de dood aan U vasthield. 
a. Hoor ons en kom ons te hulp! 
 Amen 

 
We zingen: “Mijn God, Mijn God, waarom verlaat Gij mij” 

(Psalm 22: vers 1 en 4) 
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DIENST VAN HET WOORD 

Lezing van het lijdensevangelie volgens Lucas,  
afgewisseld met liederen uit het Paasoratorium:  
“Het Lam dat ons doet leven” (m: Dirk Zwart, t: Ria Borkent) 
 
Anthem zingt: “Jezus in Getsemane” (trompet, koor en piano) 

1. Jezus in Getsemane 2. Jezus in Getsemane 
neemt de lijdensbeker mee ziet de diepte van de zee – 
die Hij drinken zal ten dode. al Gods toorn in deze beker, 
Hij moet gaan tot op de bodem die Hem, weet Hij angstig zeker, 
van zijn Vaders wil. overspoelen zal. 

 

3. Jezus in Getsemane 
proeft de geur van Aloë, 
levensgeur en dodenbalsem. 
In de kelk wordt het tot alsem 
die Hij drinken moet. 

 
Schriftlezing: Lucas 22:47-53 

Terwijl Hij nog sprak, kwam er opeens een horde mensen aan. Voorop liep de 
man die Judas heette, een van de twaalf; hij ging naar Jezus toe om Hem te 
kussen. Maar Jezus zei tegen hem: ‘Judas, lever je de Mensenzoon uit met 
een kus?’ Toen degenen die bij Hem stonden zagen wat er ging gebeuren, 
vroegen ze: ‘Heer, zullen we er met het zwaard op los slaan?’ En een van hen 
haalde uit naar de dienaar van de hogepriester en sloeg hem zijn rechteroor 
af. Maar Jezus zei: ‘Houd daarmee op!’ Hij raakte het oor aan en genas de 
man. Tegen de hogepriesters en tempelwachters en de oudsten van het volk 
die op Hem afgekomen waren, zei Hij: ‘U bent er met zwaarden en knuppels 
op uit getrokken om Mij te arresteren, alsof Ik een misdadiger ben! Dagelijks 
was Ik bij u in de tempel, en toen hebt u geen vinger naar Me uitgestoken, 
maar dit is uw uur, nu toont de duisternis haar macht.’ 
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Anthem zingt: “Uitgetrokken” (koor en piano) 

1. Uitgetrokken 2. Uitgeslapen 
zijn ze met zwaarden en stokken zijn ze met fakkels en wapens, 
als tegen een terrorist. een kus van geweld en list. 
 

Ik ben het, zegt de Heer, Ik ben het, zegt de Heer, 
de Mens die jullie zoeken, de weg die jullie zoeken, 
het woord dat je ontbeert, de waarheid van weleer, 
het brood in linnen doeken. vervulling van de boeken. 

 

3. Uitgezonden 
tegen het leven, ze stonden 
in dienst van de duisternis. 
 

Ik ben het, zegt de Heer, 
het Licht voor heel de wereld, 
bij nacht en tegenweer 
zal Ik het duister keren. 
 

4. O Zon ons toegezegd, 5. O Bron in de woestijn 
omarm ons met uw stralen wij zoeken U ten leven, 
van vrede en van recht, als water en als wijn 
zolang wij ademhalen. zijt Gij, van God gegeven. 

 

Schriftlezing: Lucas 22:54a en 63-71 
Ze grepen Hem vast en voerden Hem weg, en brachten Hem naar het huis 
van de hogepriester. De mannen die Jezus gevangenhielden, dreven de spot 
met Hem en geselden Hem. Ze blinddoekten Hem en zeiden: ‘Profeteer nu 
maar, wie is het die Je geslagen heeft?’ En ze zeiden nog tal van andere las-
terlijke dingen tegen Hem. Toen het dag werd, kwam de raad van oudsten 
van het volk bijeen, hogepriesters zowel als schriftgeleerden, en ze leidden 
Hem voor in hun raadszitting. Ze zeiden: ‘Als U de messias bent, zeg het ons 
dan.’ Maar Jezus antwoordde: ‘Als Ik het u zeg, gelooft u Mij toch niet. En als 
Ik een vraag stel, antwoordt u niet. Maar vanaf nu zal de Mensenzoon geze-
ten zijn aan de rechterhand van God, de Machtige.’ Toen zeiden allen: ‘U bent 
dus de Zoon van God?’ Hij antwoordde: ‘U zegt dat Ik het ben.’ Ze zeiden: 
‘Waarvoor hebben we nog getuigenverklaringen nodig? We hebben het im-
mers zelf uit zijn eigen mond gehoord!’ 
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Anthem zingt: “Zij leiden de Messias” (koor en piano) 

1. Zij leiden de Messias 2. Zij hadden al besloten 
van Annas naar Kajafas, dat zij Hem zouden doden, 
waar overpriesters in de nacht zij zoeken een getuigenis 
als wolven zijn in schapenvacht waarmee het recht te buigen is, 
om Hem te ondervragen, een kromme stok, een wapen. 
om Jezus aan te klagen.  Bloeddorstig deze schapen. 

 

3. Zijn schuld is haast bewezen, 4. Ik ben het, zo spreekt Jezus, 
het schijnt dat deze Jezus zoals de schriften lezen, 
de tempel bouwt de derde dag, gij zult de Zoon aanschouwen, want 
een mens met Goddelijk gezag gij ziet Mij aan Gods rechterhand, 
ontzet de Hogepriester: met glorie voor de volken 
zeg ons, zijt Gij de Christus? kom Ik op hemelwolken. 

 

5. Nu scheuren zij hun kleren, 
verscheurend als de dieren. 
Hij is ten dode schuldig, Hij 
heeft God gelasterd, roepen zij. 
De Hoge Raad voltallig 
veroordeelt Gods gezalfde. 

 

Schriftlezing: Lucas 22:54b-62 
Petrus volgde hen op een afstand. Ze staken een vuur aan midden op de bin-
nenplaats en gingen eromheen zitten; Petrus voegde zich bij hen. Een dienst-
meisje zag hem bij het vuur zitten, keek hem strak aan en zei: ‘Die man 
hoorde er ook bij!’ Maar hij ontkende het: ‘Mens, ik ken Hem niet eens!’ Even 
later merkte een ander hem op en zei: ‘Jij bent ook een van hen!’ Maar Petrus 
zei: ‘Welnee man, helemaal niet.’ En ongeveer een uur later zei nog iemand 
met grote stelligheid: ‘Zeker, die man was ook in zijn gezelschap, hij komt 
immers ook uit Galilea.’ Maar Petrus zei: ‘Ik weet niet waar je het over hebt.’ 
En op datzelfde moment, terwijl hij nog sprak, kraaide er een haan. De Heer 
draaide zich om en keek Petrus aan, en toen herinnerde Petrus zich de woor-
den van de Heer: ‘Nog voor vannacht de haan gekraaid heeft zul je Mij drie-
maal verloochenen.’ Hij ging naar buiten en huilde bitter. 
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Anthem zingt: “O Gedaagde voor het Sanhedrin” (koor en piano) 

1. O gedaagde voor het Sanhedrin, 2. Vrienden vluchten. Jezus is de steen 
o geplaagde, meer dan de slavin waaraan elk zich stoot. Hij staat alleen 
kent Gij Petrus en zijn tegenzin: in de kilte van het driemaal neen. 
ik ken Hem niet. Hoe koud Op weg naar Golgota 
het vuur van lijfsbehoud. steeds meer een paria. 

 

3. Heer, hoe vaak heb ik uw hart gewond 4. Heer, zie om naar wie U tegenstaan 
elke keer als ik een reden vond in de duisternis, beschik een haan 
dat Gij even niet voor mij bestond. die de ogen openkraait. Wij gaan 
Was dat dan geen verraad, ontwaakt, door U behoed, 
een slag in uw gelaat? de morgen tegemoet. 

 

Schriftlezing: Lucas 23:1-25 
Ze stonden allen op en leidden Hem voor aan Pilatus. Daar brachten ze de 
volgende beschuldigingen tegen Hem in: ‘We hebben vastgesteld dat deze 
man ons volk van het rechte pad afbrengt en de mensen ervan weerhoudt 
belastingen aan de keizer te betalen, en dat Hij van zichzelf zegt dat Hij de 
messias is, de koning.’ Pilatus vroeg Hem: ‘Bent U de koning van de Joden?’ 
Jezus antwoordde: ‘U zegt het.’ Daarop zei Pilatus tegen de hogepriesters en 
de samengeschoolde menigte: ‘Ik vind niets waaraan deze man schuldig is.’ 
Maar ze bleven hardnekkig beweren: ‘In heel Judea ruit Hij met zijn onder-
richt het volk op, van Galilea tot hier!’ Toen Pilatus dit hoorde, vroeg hij of 
Jezus uit Galilea kwam, en toen hij besefte dat Hij onder Herodes’ gezag viel, 
stuurde hij Hem naar Herodes, die op dat moment in Jeruzalem verbleef. 
Herodes was bijzonder blij toen hij Jezus zag, want hij wilde Hem al heel lang 
ontmoeten omdat hij veel over Hem gehoord had. Bovendien hoopte hij Hem 
een wonder te zien doen. Hij ondervroeg Hem uitvoerig, maar Jezus ant-
woordde hem niet één keer. De hogepriesters en de schriftgeleerden die erbij 
stonden, brachten zware beschuldigingen tegen Hem in. Hierop begonnen 
Herodes en zijn soldaten Jezus te honen, en ze dreven de spot met Hem door 
Hem een pronkgewaad om te hangen. Zo stuurde hij Hem terug naar Pilatus. 
Op die dag werden Herodes en Pilatus vrienden, terwijl ze altijd elkaars vij-
anden waren geweest. Pilatus riep de hogepriesters en de leiders en het volk 
bij zich en zei tegen hen: ‘U hebt die man voor mij gebracht als iemand die 
het volk van het rechte pad afbrengt, maar u weet dat ik Hem, toen ik Hem 
in uw bijzijn verhoorde, aan geen van de zaken waarvan u Hem beticht 
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schuldig heb bevonden. En Herodes evenmin, hij heeft Hem immers naar ons 
teruggestuurd; Hij heeft niets gedaan waarop de doodstraf staat. 16Dus zal 
ik Hem vrijlaten, nadat ik Hem heb laten geselen.’ Maar ze begonnen met zijn 
allen luidkeels te schreeuwen: ‘Weg met Hem! Laat Barabbas vrij!’ Deze laat-
ste was gevangengezet wegens een oproer dat in de stad had plaatsgevon-
den en wegens moord. Pilatus praatte opnieuw op hen in omdat hij Jezus 
wilde vrijlaten. Maar ze schreeuwden het uit: ‘Kruisig Hem, kruisig Hem!’ 
Voor de derde maal zei hij tegen hen: ‘Wat heeft die man dan misdaan? Ik 
heb niets gevonden waarvoor Hij de doodstraf verdient. Dus zal ik Hem vrij-
laten, nadat ik Hem heb laten geselen.’ Maar ze bleven luidkeels eisen dat Hij 
gekruisigd zou worden, en met hun geschreeuw wonnen ze het pleit: Pilatus 
besloot hun eis in te willigen. Hij liet de man gaan die wegens oproer en 
moord gevangen was gezet en om wiens vrijlating ze hadden gevraagd, en 
leverde Jezus over aan hun willekeur. 

 

Anthem zingt: “Recht dat struikelt op de straten” 
(trompet, koor en piano) 

 

1. Recht dat struikelt op de straten 2. Waar de spot van de soldaten 
als men overgeeft als een doodsteek woedt, 
Jezus, Koning en verlosser, doornenkrans en purpermantel, 
priester van het Middagoffer. een stiletto in hun handen. 
Die geleden heeft Jezus wees gegroet, 
de woede van zijn haters o Koning die ik huldig, 
onder Pontius Pilatus. aan de waarheid zijt Gij schuldig. 

 

3. Zie de Mens, Hij is rechtvaardig. 4. Heer, uw naam als wereldteken 
Maar de rechter geeft moet met uw proces 
vrije aftocht aan de rover, in de wereld staan geschreven; 
geeft de Zoon des mensen over. daartoe wordt Gij hoog geheven. 
Die geleden heeft, Lam, hier is het mes: 
o lelie zonder gratie, Gods uur van ongenade 
onder Pontius Pilatus. onder Pontius Pilatus. 
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Schriftlezing: Lucas 23:26-32 
Toen Jezus werd weggeleid, hielden de soldaten een zekere Simon van Cyrene 
aan, die net de stad binnenkwam. Ze legden het kruis op zijn rug en lieten 
hem het achter Jezus aan dragen. Een grote volksmenigte volgde Jezus, 
waaronder veel vrouwen die over Hem weeklaagden en zich op de borst sloe-
gen. Jezus keerde zich echter naar hen om en zei: ‘Dochters van Jeruzalem, 
huil niet om Mij. Huil liever om jezelf en je kinderen, want weet, de tijd zal 
aanbreken dat men zal zeggen: “Gelukkig wie onvruchtbaar is, gelukkig de 
moederschoot die niet gebaard heeft en de borst die geen kind heeft ge-
zoogd.” Dan zullen de mensen tegen de bergen zeggen: “Val op ons neer!” 
en tegen de heuvels: “Bedek ons!” Want als dit gebeurt met het jonge hout, 
wat zal het verdorde hout dan niet te wachten staan?’ Samen met Jezus wer-
den nog twee anderen, beiden misdadigers, weggeleid om terechtgesteld te 
worden. 

 
Anthem zingt: “Hij is de weg gegaan” (trompet, gemeente, koor, 

piano en orgel) 
 

1. Hij is de weg gegaan 2. Koning en onderdaan 
van distels en van doornen, de weg van kuilen, stenen, 
Hij treedt in ons bestaan, zijn kruis achter Hem aan 
hiertoe is Hij geboren. op Simon van Cyrene. 

 

3. Bloedstrepen in zijn huid, 4. Van boven zon en maan 
door striemen overwoekerd, gekomen tot de zijnen, 
onrein de poorten uit, de afgrond ingegaan, 
de weg van een gevloekte. gedaald in Gods ravijnen. 

 

5. De diepte tegemoet, 
gehoorzaam, maar als Jona 
ten onder in de vloed –  
o via dolorosa. 

 

Gemeente: 
Wij zijn wel om Hem heen, Gij zijt de weg gegaan, 
met liedren en gebeden van distels en van doornen, 
maar Hij gat heel alleen, o Heer, doe ons verstaan: 
de weg naar wereldvrede. niet eeuwig zal God toornen. 
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Schriftlezing: Lucas 23:33-43 
Aangekomen bij de plek die de Schedelplaats heet, kruisigden ze Hem, samen 
met de twee misdadigers, de een rechts van Hem, de ander links. Jezus zei: 
‘Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.’ De soldaten verdeel-
den zijn kleren onder elkaar door erom te dobbelen. Het volk stond toe te 
kijken. De leiders hoonden Hem en zeiden: ‘Anderen heeft Hij gered; laat Hij 
nu zichzelf redden als Hij de messias van God is, zijn uitverkorene!’ Ook de 
soldaten dreven de spot met Hem, ze gingen voor Hem staan en boden Hem 
water met azijn aan, terwijl ze zeiden: ‘Als Je de koning van de Joden bent, 
red jezelf dan!’ Boven Hem was een opschrift aangebracht: ‘Dit is de koning 
van de Joden’. Een van de gekruisigde misdadigers zei spottend tegen Hem: 
‘Jij bent toch de messias? Red jezelf dan en ons erbij!’ Maar de ander wees 
hem terecht met de woorden: ‘Heb jij dan zelfs geen ontzag voor God nu je 
dezelfde straf ondergaat? Wij worden terecht gestraft: het is ons verdiende 
loon. Maar die man heeft niets verkeerds gedaan.’ En hij zei: ‘Jezus, denk aan 
mij wanneer U in uw koninkrijk komt.’ Jezus antwoordde: ‘Ik verzeker je: nog 
vandaag zul je met Mij in het paradijs zijn.’ 

 

Anthem zingt: “O God, wordt op de Schedelplaats” (trompet, 

koor en piano) 

1. O God, wordt op de Schedelplaats 2. Bedek, o aarde, niet zijn bloed, 
uw lieve Zoon gekruisigd, want God is in de hemel 
de Hogepriester als melaats tot zijn Getuige, Jezus moet 
gehangen in het duister? de zonden op Zich nemen. 
Geen ander houvast dan het hout Waar mirre wordt gemengd met wijn, 
waaraan Hij is gebonden, waar hamerslagen galmen, 
om vrucht te dragen honderdvoud. waar klederen verdobbeld zijn, 
De aarde likt zijn wonden. vervullen zich de psalmen. 

 

3. O Lam van God en Middelaar, 
gebonden op het brandhout, 
hoe zuiver is uw Woord, o snaar, 
gespannen op het klankhout. 
Laat wereldwijd weerklinken dan: 
de zonden zijn vergeven. 
Wij zingen bij de gratie van 
het Lam dat ons doet leven. 
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Schriftlezing: Lucas 23:44-49 
Rond het middaguur werd het donker in het hele land doordat de zon ver-
duisterde. De duisternis hield drie uur aan. Toen scheurde het voorhangsel 
van de tempel doormidden. En Jezus riep met luide stem: ‘Vader, in uw han-
den leg Ik mijn geest.’ Toen Hij dat gezegd had, blies Hij de laatste adem uit. 
De centurio zag wat er gebeurd was en loofde God met de woorden: ‘Werke-
lijk, deze mens was een rechtvaardige!’ De mensen die voor het schouwspel 
samengekomen waren en de gebeurtenissen hadden gadegeslagen, keerden 
terug naar huis, terwijl ze zich van verdriet op de borst sloegen. Alle mensen 
die Jezus gekend hadden waren op een afstand blijven staan, ook de vrouwen 
die Hem vanuit Galilea gevolgd waren en alles hadden zien gebeuren. 

 

Anthem zingt: “Here, verlaat mij niet” (koor en orgel) 
 

Here, verlaat mij niet, 
mijn God, wees niet verre van mij! 
Haast U, mij ter hulpe, Here, mijn heil.  (Psalm 38:22-23) 

 
Stilte 
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DIENST VAN DE GEBEDEN 

Gebeden met gezongen responsie: “Kyrie” (lied 367d), stil gebed 
en Onze Vader 
 

Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worde geheiligd. Uw konink-
rijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook 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 ver-
los ons van de boze. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heer-
lijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. 

 
We zingen: “O liefde die verborgen zijt” 

(Lied 561: vers 1 t/m 5) 

 
v. In uw handen, Heer, 
 bevelen ook wij ons leven. 
a. In uw handen, Heer, bevelen wij ons leven. 
v. In uw hoede bevelen wij elkaar aan. 
 In uw liefde geven wij ook elkaars leven over.  
a. In uw handen, Heer, bevelen wij ons leven. 
v. Laten wij waken en bidden 
 dat uw liefde ook ons zal vinden en bewaren. 
a. Behoed en bewaar ons in uw liefde. 
v. Dat wij niet eindigen in het duister, 
 maar in de nacht voor ons allen een licht opgaat 
 en alle dingen worden goedgemaakt.  
a. Leid ons door het duister naar uw licht.  
 Amen 

 
We gaan in stilte 


