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Toelichting bij de muziek: 

 

In deze dienst, op de avond van de Goede Vrijdag, wordt door een klein 
gezelschap de ‘Via Crucis’ (‘Kruisweg’, een muzikale vertolking van de veertien 

staties van Jezus’ lijden uit de rooms-katholieke traditie) van Franz Liszt ten 

gehore gebracht. 
In zijn ‘Via Crucis’ tracht Liszt zo rechtstreeks mogelijk zijn religieuze beleving 

tot uitdrukking te brengen, met vermijding van overbodige muzikale middelen. 

De teksten van Liszts ‘Via Crucis’ kunnen onderverdeeld worden in drie 
categorieën: 

• korte (latijnse) bijbelcitaten of teksten refererend aan de titel van een 

statie; 

• de gregoriaanse hymnen ‘Vexilla Regis’ en ‘Ave crux’, en de sequens 
‘Stabat Mater’; 

• de lutherse koralen ‘O Haupt voll Blut und Wunden’ en ‘O Traurigkeit’. 

 
Sommige staties zijn bij Liszt woordeloos, zoals de vierde statie waarin wordt 

stilgestaan bij Jezus’ ontmoeting met zijn moeder. Deze scène spreekt zo voor 

zichzelf, dat Liszt er geen tekst aan toevoegt. Wel gaat hij hier muzikaal (vooral 
harmonisch) het verst in het aftasten van de grenzen van de tonaliteit.  



Liszt voltooide zijn ‘Via Crucis’ in 1879. Tijdens zijn leven werd het werk nooit 

uitgevoerd. De eerste uitvoering vond plaats op Goede Vrijdag van het jaar 1929 
te Boedapest. 

 

I.v.m. mogelijk besmettingsgevaar is het samen zingen in de dienst niet 
toegestaan. Een solist zal de afgedrukte liedteksten zingen. U wordt 

dringend verzocht niet mee te zingen. U kunt wel zingen in uw hart of 

zachtjes meeneuriën.  

 
Een goede dienst toegewenst! 

 

 

VOORBEREIDING 
 

De dienst begint in stilte. 

 

De paaskaars wordt aangestoken. 
 

Bemoediging: 

o.  Onze hulp is in de Naam van de Heer, 
a. die hemel en aarde gemaakt heeft, 

o. die trouw blijft tot in eeuwigheid, 

a. en niet laat varen het werk  
 dat zijn hand begon. 

 

Drempelgebed: 

o. Hoor ons aan, eeuwige God, 
a. hoor naar ons bidden! 

o. Gij die ons hart aanziet, 

     Gij die onze diepten peilt, 
a. blijf ons niet verborgen! 

o. Wij herkenden U niet, 

  wij zochten onszelf. 
a. Gij, Heer, vergeef ons! 

o. Doe ons herleven 

  en maak ons weer nieuw, 

a. geef ons uw genade! 
o. Breng ons in het reine 

 met U en met elkaar. 

a. Zegen ons met vrede 
  en laat lichten uw aangezicht. 

   Amen. 

 

Introïtus (solozang): psalm 31:1, 2 en 7 
 

1  Op U vertrouw ik, Heer der Heren, 

Gij die mijn sterkte zijt. 
Om uw gerechtigheid 

wil nimmer mij de rug toekeren. 

Betoon mij uw nabijheid 
en stel mij in de vrijheid. 

 

 



2  Hoor toch mijn roepen, hoor mijn klagen, 

snel mij te hulp, o God, 
maak niet uw knecht ten spot. 

De vijand dreigt en legt zijn lagen, 

wees mij dan, Gij geduchte, 
een burcht om in te vluchten. 

 

7  Doe mij genadig weer aanschouwen 

uw liefelijk gelaat, – 
ik ben ten einde raad. 

Wek in mijn ziel een nieuw vertrouwen. 

Hoe is mijn moed geslonken, 
het hart is mij ontzonken. 

 

 

DE SCHRIFTEN, GELEZEN EN GEZONGEN  
 
Groet:  

v. De Heer zij met u. 

a. Ook met u zij de Heer. 
 

Gebed van de Goede Vrijdag 

 
Lezing uit de thora: Exodus 12:21-27a 

 

Lezing uit de brieven: Hebreeën 9:11-15 (naar NBV) 

 
11 Christus […] is aangetreden als hogepriester van al het goede dat gekomen 

is: Hij is door een indrukwekkender en volmaakter tent – die niet door 

mensenhanden gemaakt is en niet behoort tot onze schepping – 12 voor eens en 
altijd het hemelse heiligdom binnengegaan, en dan niet met bloed van bokken en 

jonge stieren maar met zijn eigen bloed. Zo heeft Hij een eeuwige verlossing 

verworven. 13 Want als het lichaam van wie onrein is al wordt gereinigd en 
geheiligd wanneer het besprenkeld wordt met het bloed van bokken en stieren of 

bestrooid met de as van een jonge koe, 14 hoeveel te meer zal dan niet het bloed 

van Christus, die dankzij de eeuwige Geest zichzelf heeft kunnen opdragen als 

offer zonder smet, ons geweten reinigen van daden die tot de dood leiden, en het 
heiligen voor de dienst aan de levende God? 

15 Zo is Hij dan de bemiddelaar van een nieuw verbond, opdat, nu Hij gestorven 

is om ons te verlossen van de overtredingen onder het eerste verbond, allen die 
geroepen zijn het beloofde eeuwige erfdeel zouden ontvangen. 

  

Lied (solozang): Tussentijds 152:2 en 3 

 
2   De Heer is voortgevaren, 

de grote tempel door, 

van buiten bij de schare 
tot binnen bij Gods oor. 

Daar brengt Hij de gebeden, 

daar plengt Hij onze schuld. 
Hij won voor ons de vrede, 

Hij heeft de Wet vervuld. 

 



3   Hoe staat het voorgeschreven 

in ’t Oude Testament? 
Een dier boet met zijn leven, 

een dier dat God niet kent. 

Maar Hem, het Lam, zij ere, 
dat eeuwig is geslacht! 

Wij moeten ons bekeren, 

ons offer is gebracht. 

‘Via Crucis’ (Franz Liszt, 1811-1886; tekstsamenstelling: Carolyne zu Sayn-
Wittgestein, 1819-1887) 

 

Inleiding  
 

Vexilla Regis prodeunt,  

fulget crucis mysterium,  
qua vita mortem pertulit  

et morte vitam protulit.  

Des konings vaandels gaan vooraan, 

‘t geheim des kruises grijpt ons aan, 
het doodskruis dat het leven smacht 

maar uit de dood nieuw leven bracht. 

 
Impleta sunt quae concinit  

David fideli carmine,  

dicendo nationibus  
regnavit a ligno Deus.  

Amen.  

Wat David in zijn vrome lied 

voorspeld heeft, dat is nu geschied: 
hij heeft de volkeren geleerd, 

dat God vanaf het hout regeert. 

Amen. 
 

O crux, ave, spes unica,  

hoc passionis tempore  

piis adauge gratiam,  
reisque dele crimina.  

Amen. 

O kruis, u groet ik, want gij zijt 
mijn hoop in deze lijdenstijd. 

Geef vrijspraak aan wie u vertrouwt, 

genade, wie zijn kwaad berouwt. 
Amen.  

 

1e statie: Jezus wordt ter dood veroordeeld  

 
(Pilatus:) Innocens ego sum  

a sanguine justi hujus.  

Ik ben onschuldig aan  
het bloed van deze rechtvaardige. (Mat. 27:24) 

 

 



2e statie: Jezus moet zijn kruis dragen  

 
(Jezus:) Ave, ave crux!  

Gegroet, gegroet, o kruis! 

 
3e statie: Jezus valt met het kruis  

 

Jesus cadit.  

Jezus valt. 
 

Stabat Mater dolorosa  

juxta crucem lacrymosa  
dum pendebat filius.  

Onder ’t kruishout, droef van harte,  

stond de moeder aller smarte,  
waar haar Zoon te lijden hing.  

 

4e statie: Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder  

 
Pianosolo  

 

5e statie: Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen  
 

Pianosolo  

 
6e statie: Veronica droogt Jezus’ gezicht  

 

O Haupt voll Blut und Wunden,  

voll Schmerz und voller Hohn,  
o Haupt, zum Spott gebunden  

mit einer Dornenkron,  

o Haupt, sonst schön gezieret  
mit höchster Ehr und Zier,  

jetz aber höchst beschimpfet,  

gegrüßet seist du mir!  

 
O hoofd vol bloed en wonden, 

bedekt met smaad en hoon, 

o hoofd zo wreed geschonden, 
uw kroon een doornenkroon, 

o hoofd eens schoon en heerlijk 

en stralend als de dag, 
hoe lijdt Gij nu zo deerlijk! 

Ik groet U vol ontzag. 

 

7e statie: Jezus valt opnieuw 
 

Jesus cadit.  

Jezus valt. 
 

Stabat Mater dolorosa  

juxta crucem lacrymosa  
dum pendebat filius.  



Onder ’t kruishout, droef van harte,  

stond de moeder aller smarte,  
waar haar Zoon te lijden hing.  

 

8e statie: Een groep vrouwen weent om Jezus  
 

(Jezus:) Nolite flere super me,  

sed super vos ipsas flete  

et super filios vestros.  
Ween niet om Mij,  

maar ween om uzelf  

en om uw kinderen. (Luc. 23:28) 
 

9e statie: Jezus valt voor de derde maal  

 
Jesus cadit.  

Jezus valt. 

 

Stabat Mater dolorosa  
juxta crucem lacrymosa  

dum pendebat filius.  

Onder ’t kruishout, droef van harte,  
stond de moeder aller smarte,  

waar haar Zoon te lijden hing.  

 
10e statie: Jezus wordt ontkleed  

 

Pianosolo  

 
11e statie: Jezus wordt aan het kruis geslagen  

 

Crucifige!  
Kruisig Hem! (Marc. 15:13; Luc. 23:21) 

 

 

12e statie: Jezus sterft aan het kruis  
 

(Jezus:)  

Eli, Eli, lama sabachtani?  
Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?(Mat. 27:46) 

 

In manus tuas commendo spiritum meum.  
In uw handen beveel ik mijn geest. (Luc. 23:46) 

 

Consummatum est.  

Het is volbracht. (Joh. 19:30) 
 

(kwartet:) 

O Traurigkeit, o Herzeleid,  
ist das nicht zu beklagen?  

Gott des Vaters einigs Kind  

wird ins Grab getragen.  
 



O droefenis, o diepe smart,  

hoe zou men hier niet klagen! 
Zie, hoe ’s Vaders enig Kind 

’t graf in wordt gedragen. 

 
13e statie: Jezus wordt van het kruis afgenomen  

 

Pianosolo 

 
14e statie: Jezus wordt in het graf gelegd 

 

Ave crux, spes unica,  
mundi salus et gloria,  

auge piis justitiam.  

Reisque dona veniam.  
Amen. 

O kruis, u groet ik, want gij zijt 

der wereld heil en heerlijkheid. 

Maak recht een elk die u vertrouwt 
en vrij van schuld wie ’t kwaad berouwt. 

Amen. 

 
Ave crux!  

Gegroet, o kruis! 

 
De paaskaars wordt gedoofd. 

 

Lied 562 (solozang) 

 
1  Ik wil mij gaan vertroosten in ’t lijden van mijn Heer, 

die zelf bedroefd ten dode, terneerboog keer op keer 

en zocht in zijn ellende naar troost om voort te gaan, 
tot Hem wil ik mij wenden – 

o Jesu, zie mij aan. 

 

2  Hoe sloeg ik ooit Uw woorden weerspannig in de wind, 
wilde niet zien of horen hoezeer ik werd bemind, 

mijn leven liep verloren, uw stem bracht mij tot staan,  

U bidt voor wie U hoonden – o Jesu, zie mij aan. 
 

3  Mijn Heer die om mijn zonden in doem en duisternis 

ontluisterd en geschonden aan ’t kruis gehangen is, 
al ben ik U onwaardig, mijn toevlucht is Uw naam, 

mijn redder, mijn genade – o Jesu, zie mij aan. 

 

 

  



GEBEDEN 
 
Litanie voor de Goede Vrijdag  

 

 

AFSLUITING 
 
Slotlied (solozang): lied 578:1, 2, 5 en 6 

 

1  O kostbaar kruis, o wonder Gods, 
waaraan de Prins der glorie stierf; 

ik wil om U zijn zonder trots, 

ik acht verlies wat ik verwierf. 

 
2  Bewaar mij dat ik roemen zou 

dan in mijn Heren Christi dood. 

Al wat ik anders noemen zou 
is niets bij dit mysterie groot. 

 

5  En door zijn dood en door zijn bloed 
is nu de wereld dood voor mij. 

Ik ben gestorven, maar voor goed 

van heel de dode wereld vrij. 

 
6  De aarde zelf is veel te klein 

voor wie U waarlijk loven wil. 

Uw liefde is een groot geheim, 
zij vraagt geheel mijn hart en ziel. 

 

(Gemeente gaat staan) 
 

Slotgebed: Onze Vader (gezamenlijk gesproken) 

 

De dienst eindigt in stilte. 
 

 

 
Wacht voor het verlaten van de kerkzaal a.u.b. op de ouderling van 

dienst, die aangeven zal welke rij aan de beurt is om weg te gaan. Houd 

bij het naar buiten gaan voldoende onderlinge afstand! 

 

 

 

  



voorganger: ds. H.U. de Vries 

organist: dhr. B. 't Hart 
lector: mw. J.A. Schuijt 

 

zangers en musici:  
Ireen van Bijnen, sopraan 

Nelleco Aalders, alt 

Walter Heeroma, tenor 

Bert Schreuder, bas 
Bert ’t Hart, bariton (solo’s) 

Rocus van den Heuvel, piano 

 
 

Op de morgen van Pasen (aanvang 10.30 uur) vieren we de opstanding van onze 

Heer met uitbundige muziek. Naast paasliederen zal de solocantate ‘Jauchzt, ihr 
Christen, seid vergnügt’ (TWV 1:955) van Georg Philipp Telemann (1681-1767) 

ten gehore worden gebracht. Voor de paasdienst dient u zich van tevoren aan te 

melden via brita.veldhuizen@hetnet.nl of 020-6424425. 

 
 

 

 

Pelgrimskerk website: www.pelgrimskerk.nu 
 
predikant: dr. H.U. de Vries 
telefoonnr: 686 91 41 
telefonisch spreekuur: ma t/m do van 9-10 uur 

e-mail: predikant@pelgrimskerk.nu 
 
Mededelingen of activiteiten voor de agenda 
gaarne doorgeven aan: liturgie@pelgrimskerk.nu  
 
Wijkkas rekeningnummer: 660904 
IBAN: NL58 INGB 0000 660904 
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