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Goede 

Vrijdag 

 
2 april 2021 

 

VAN GOD VERLATEN 

 

Orgel – O Mensch, bewein dein Sünde groß  

Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

Welkom 

Begroeting en opening (liedboek 190a) 

voorganger: Heer, open mijn lippen,  

ouderling: Mijn mond zal spreken van uw eer. 

voorganger: God, kom mij te hulp. 

 ouderling: Heer, haast u mij te helpen. 

 

Ter inleiding 

Excuus uit: ‘Proeftuin’ (1953) van Ellen Warmond (1930-2011) 

Om het inoperabel tekort 

van gebaren die onvoltooid 

en gedachten die verzwegen 

blijven om alles wat nooit 

kan worden prijsgegeven 

beroep ik me op het gedicht 

als machteloos tegenwicht.  
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Koraal: Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen 

Herzliebster Jesu,  

was hast du verbrochen,  

dass man ein solch scharf Urteil  

hat gesprochen?  

Was ist die Schuld, in was  

für Missetaten  

bist du geraten? 

Allerliefste Jezus,  

wat hebt u misdaan  

dat men zo'n hard vonnis heeft 

uitgesproken?  

Wat is uw schuld, in wat  

voor misdaden  

bent u terecht gekomen? 

 

De ballade van de terdoodveroordeelden  

(fragment als rijmschrift in 1943 verspreid; Yge Foppema (1901-1993)) 

 ‘God, help mijn vrouw en kinderen! Ik kom wel terecht!’ 

Haastig met potlood gekrabbeld opschrift op de binnenkant  

van een celdeur in het Binnenhof te ‘s-Gravenhage. 

Een zware hand legde zich op zijn schouder 

en onderbrak zijn dagelijkse gang. 

Heel even ging zijn adem wat benauwder, 

toen ging hij rustig mee. Hij was niet bang. 

Dat dit eens komen moest, wist hij allang. 

Wie die de strijd aanbindt, schuwt de gevaren? 

Menig soldaat sterft in zijn beste jaren, 

maar toen zijn land riep, volgde hij die drang. 

Op ‘t Binnenhof heeft hij heel zacht gezegd: 

‘Heer, help de mijnen! Ik kom wel terecht!’ 

Er zat een jonge man in Scheveningen, 

die had gesaboteerd en opgeruid, 

wapens gesmokkeld en nog andere dingen, 

tot hij verraden werd. Toen was het uit. 

En een paar cellen verder zat zijn bruid.  

Zij waren altijd in elkaars gedachten, 

zij wisten beiden wat hun stond te wachten: 

een vonnis, en zes kogels tot besluit. 

Iedere avond hebben zij gezegd: 

‘ Heer, help de ander! Ik kom wel terecht!’ 

En in de cel daarnaast een jonge jongen, 

die eens de vreugde van zijn ouders was. 

Toen hij thuis was, had hij altijd gezongen. 

Zijn ogen klaar als zuiver glas. 
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Hij nam zijn leven toen het nog maar pas  

begon en wierp het in de schaal der vrijheid. 

Hij offerde het met dezelfde blijheid 

waarmee hij door zijn jeugd gedarteld was. 

Steeds heeft hij dit gebed voor God gelegd: 

‘Heer, help mijn ouders! Ik kom wel terecht!’ 

Allen, allen: de man met grijze haren, 

die elke avond psalmzingt in zijn cel, 

de jeugdigen, en die op rijper jaren, 

gehoorzaamden het innerlijk bevel – 

zij stonden op hun post en wisten wel: 

Wij zijn gering in aantal, weinig krachtig, 

de vijand is barbaars en overmachtig, 

en als hij toeslaat, treft zijn wraak ons fel 

en het vergaat ons en de onzen slecht… 

God sta hen bij! Wij komen wel terecht! 

Arioso-alt: Du liebster Heiland du 

Du liebster Heiland du, 

wenn deine Jünger töricht streiten, 

dass dieses fromme Weib 

mit Salben denen Leib 

um Grabe will bereiten, 

so lasse mir inzwischen zu, 

von meiner Augen Tränenflüßen 

ein Wasser auf dein Haupt zu gießen 

O lieve Heiland, 

terwijl uw discipelen dwaas ruziën  

omdat deze vrome vrouw  

met een zalving uw lichaam 

op het graf wil voorbereiden; 

staat u mij dan intussen toe 

water van de tranen uit mijn ogen 

op uw hoofd te gieten. 

 

Aria-alt: Buß und Reu 

Buß und Reu 

knirscht das Sündenherz entzwei. 

Dass die Tropfen meiner Zähren 

angenehme Spezerei 

treuer Jesu, dir gebären. 

Spijt en berouw 

knakken het zondige hart in tweeën. 

Mogen de druppels van mijn tranen 

een aangename specerij worden 

voor u, trouwe Jezus. 

 

Psalm 51 vrij   

uit: ‘150 psalmen vrij’ (2011) van Huub Oosterhuis (1933) 

 Schrob het vuil van me af 

 mijn intriges mijn ongenaakbaar 

in mijn leugens volharden 

boen mij schoon. 
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Ik heb als een beest geleefd – 

beesten zijn goed voor hun jongen 

maar ik heb ze een rampzalige jeugd bezorgd 

verward en onveilig. 

Ik heb gedaan 

wat van kwaad tot erger gaat. 

Ik ben niet in zonde verwekt 

Rotte vrucht van de schoot van mijn moeder 

ik ben aangestoken door verrotting 

ik heb de zieke plekken opgezocht 

en mij laten besmetten. 

Het is niet af te wassen, het is 

onder mijn huid gaan zitten 

in mijn hersenpan gekropen, 

opereer me. 

Ik heb het achteloos gedaan, 

blik op oneindig brutale glimlach 

alsof het niet kwaad was dat het was 

alsof het van twee kwaden 

het minste was. 

Kent Gij in uw eeuwige ziel 

die tweespalt – zijt Gij 

zo diep afgedaald en mens geworden 

dat Gij ons daarin begrijpt? 

‘Bij U is vergeving’ 

staat geschreven. 

Er zijn verre vrienden 

enkele nabije, 

die me mijn kwaad voorbeeld 

niet nadragen. Zij zien mij 

lijden door eigen schuld, 

proberen het te verzachten. 

En mijn kinderen. 

Bij hen is vergeving. 

Wees mij genadig 

Gij die genade zijt. 
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Ik zie de wereldbrand 

die ik gesticht heb 

het volstrekte 

dat ik heb geschonden. 

Was mij schoon 

en ik zal witter worden 

dan sneeuw. 

Geef mij een nieuw hart. 

Zend uw geest 

dat ik herschapen word. 

Als dat zou kunnen… 

Arioso – sopraan: Wiewohl mein Herz in Tränen 

Wiewohl mein Herz in Tränen 

schwimmt, dass Jesus von uns 

Abschied nimmt, 

so macht mich doch sein Testament 

erfreut,  

sein Fleisch und Blut, o Kostbarkeit, 

vermacht er mir in meine Hände. 

Wie er es auf der Welt mit denen 

Seinen, nicht böse können meinen, 

so liebt er sie bis an das Ende. 

hoewel mijn hart in tranen drijft 

omdat Jezus afscheid van ons neemt, 

 

word ik toch blij van zijn testament, 

 

zijn vlees en bloed, o kostbaarheid, 

geeft hij mij als erfenis in handen. 

Zoals hij in de wereld voor de zijnen 

nooit kwaad wilde, 

zo heeft hij hen lief tot aan het einde. 

Aria- sopraan: Ich will dir mein Herze schenken 

Ich will dir mein Herze schenken 

senke dich, mein Heil, hinein. 

Ich will mich in dir versenken; 

ist dir gleich die Welt zu klein, 

ei, so sollst du mir allein 

mehr als Welt und Himmel sein. 

Ik wil u mijn hart schenken, 

daal erin af, mijn heil. 

Ik wil in u verzinken; 

als de aarde voor u te klein is, 

nou, dan moet u voor mij alleen 

meer dan aarde en hemel zijn. 

Mevrouw Despina is wispelturig 

uit: ‘Het waait’ (2008) Marjoleine de Vos (1957) 

Heimelijk gevonden een leermeester. 

Hij wist van niets, dacht voor zichzelf 

zijn regels uit en zei wat zij niet denken dorst: 

dat woorden te geloven, dat deemoed 

dankbaarheid, vertrouwen op  
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gerechtigheid niet achterhaald, 

maar waarheid die verlangt. 

Hij sprak gedrukt van god in wie hij 

zo niet meer geloven kon maar toch 

vondbodem elke val, het Al 

vervat in aandacht kon het zijn. 

Dat wou ze wel, maar lachen ook 

en drinken op een feest, omhelzen 

wie de vreugde zijn van het bestaan. 

Hij wees een weg maar zij 

steeds aarzelend, bleef staan 

Arioso-bas: Der Heiland fällt vor seinem Vater nieder 

Der Heiland fällt vor seinem Vater 

nieder, dadurch erhebt er mich und 

alle von unserm Falle 

hinaufzu Gottes Gnade wieder. 

Er ist bereit den Kelch 

des Todes Bitterkeit zu trinken, 

in welchen Sünden dieser Welt 

gegossen sind und hässlich stinken, 

weil es dem lieben Gott gefällt. 

De heiland valt voor zijn vader neer, 

daarmee heft hij mij en iedereen op 

uit de val die wij hebben gemaakt 

en tilt ons weer op naar Gods 

genade. Hij is bereid de kelk, de 

bitterheid van de dood te drinken 

waarin de zonden van deze wereld 

zijn gegoten en vreselijk stinken, 

omdat het de lieve God behaagt. 

Aria – bas: Gerne will ich mich bequemen 

Gerne will ich mich bequemen, 

Kreuz und Becher anzunehmen, 

trink es doch dem Heiland nach. 

Denn sein Mund,  

der mit Milch und Honig fließet,  

hat den Grund 

und des Leidens herbe Schmach 

durch den ersten Trunk versüßet. 

Graag ben ik bereid 

kruis en beker te aanvaarden, 

ik volg dan immers de heiland na. 

Want mijn mond, 

die overvloeit van melk en honing, 

heeft de bodem 

en de bittere schande van het lijden 

met zijn eerste teug verzoet. 

Verlegen met mijn god 

uit: ‘Verzamelde gedichten’ (1996) van Jan Willem Schulte Nordholt 

 (1920-1994) 

Ook ik kan wel als Strauss en als Renan 

en zoveel andere verlichte heren 

het vreemde fenomeen analyseren, 

de fabels en parabels van de man 

die door het koren liep in Kanaän. 
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Historisch is het ook wel te verstaan, 

de oude mythe kan men er in horen: 

een god wordt gaarne uit een maagd geboren, 

doet wonderen en sterft zoals het graan 

om als het graan weer op te staan. 

Maar als ik door het pad naar voren schrijd 

en om mij heen de arme stervelingen, 

mensen zo dwaas als ik, de lofzang zingen: 

‘O Heer, uw bloed roept voor altijd 

barmhartigheid, barmhartigheid,’ 

dan ben ik niet verlegen met mijn god, 

dan is hij vlak bij mij, dan weet ik zeker 

dat hij mij aankijkt uit de donkre beker, 

dan eet ik zijn genadebrood, 

dan leef ik van zijn dwaze dood. 

Aria-alt: Erbarme dich 

Erbarme dich, mein Gott 

um meiner Zähern willen. 

Schaue hier, Herz und Auge  

weint vor dir bitterlich. 

Erbarm u, mijn God 

omwille van mijn tranen. 

Kijk toch, hart en ogen huilen 

bitter om u. 

 

Koraal: Bin ich gleich von dir gewichen 

Bin ich gleich von dir gewichen, 

stell ich mich doch wider ein. 

Hat uns doch sein Sohn verglichen, 

durch sein Angst und Todespein. 

Ich verleugne nicht die Schuld, 

aber deine Gnad und Huld 

ist viel größer als die Sünde, 

die ich stets in mir befinde. 

Al heb ik mij van u afgewend, 

ik kom toch weer terug. 

Want zijn zoon heeft ons verzoend 

door zijn angst en doodspijn. 

Ik ontken de schuld niet, 

maar uw genade en gunst 

zijn veel groter dan de zonde 

die ik steeds weer in mijzelf aantref. 

Verklaring    

uit: ‘Celinspecties’ (2012) van Ester Naomi Perquin (1980) 

Ik was er niet bij die nacht. En als ik erbij was, dan wist ik dat niet. 

Dat er werd gedronken, je hoort wel eens wat, dat ze 

Verkeerde dingen deden heb ik nu pas begrepen. 

Ik had geen idee wat er speelde, trouwens iedereen die ik 

daar zag heeft me erbuiten gelaten vanwege 

dat ik er niet was. Niet tijdens die nacht. 
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Wat die vrouw betreft zou ik het niet precies weten. Ik heb haar 

nooit gekend en als ik haar kende dan zou ik niet vaak 

aan haar hebben gedacht want de vrouwen 

van vrienden vergeet je. 

En ook je vrienden vergeet je, die mannen heb ik bijvoorbeeld 

niet eerder gezien en omdat ik niet weet wie het zijn, 

weet ik niet waar ze waren die nacht. 

Maar dingen gebeuren nou eenmaal bij jou en bij mij, 

bij volslagen onbekenden, dingen gebeuren 

in huizen waar je nooit bent geweest. 

Misschien was het een plantenbak. Die plantenbak viel 

horizontaal op haar gezicht en tamelijk hard en 

misschien wel verschillende keren maar 

ze zeggen zoveel, het was een  

opmerkelijk donkere nacht. 

Ik weet nog dat ik thuis waar ik dus was 

vanuit mijn bed naar buiten keek 

en dacht zulk diep zwart 

zie je maar zelden.  

Aria-bas: Gebt mir meinen Jesum wieder 
Gebt mir meinen Jesum wieder! 

Seht, das Geld, den Mörderlohn, 

wirft euch der verlorne Sohn 

zu den Füßen nieder. 

Geef mij mijn Jezus terug! 

Kijk, het geld, het moordenaarsloon 

gooit de verloren zoon 

voor uw voeten neer. 

Laat mij niet in de mist 

uit: NRC 1 februari jl. van Rien Vroegindeweij (1944) 

Laat mij niet staan hier in die mist. 

Eens was ik een kind van licht, 

nu worden mijn stralen uitgewist. 

Ik heb raak geschoten en gemist. 

Mijn doel raakte uit het zicht, 

het kind van licht werd uitgewist. 

Ik heb mijn best gedaan, me vaak vergist. 

Een man groeit op, hij doet zijn plicht. 

Laat mij niet staan hier in die mist. 
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Is het almacht of toeval dat beslist 

hoe het levende wordt ontwricht. 

Laat mij niet staan hier in die mist. 

Jij allemensenvriend, verzin een list, 

wend je af van dit gericht. 

Laat mij niet staan hier in die mist.” 

In elk begin ligt het einde onbetwist 

en al wat was heeft geen gewicht. 

Laat mij niet achter in die mist 

waar mijn stralen worden uitgewist.   

Arioso – sopraan: Er hat uns allen wohl getan 

Er hat uns allen wohl getan, 

den Blinden gab er das Gesicht, 

die Lahmen macht er gehend, 

er sagt’ uns seines Vaters Wort, 

er trieb die Teufel fort, 

betrübte hat er aufgericht’, 

er nahm die Sünder auf und an, 

sonst hat mein Jesus nichts getan. 

Hij heeft ons allen welgedaan, 

de blinden gaf hij het gezicht, 

de lammen deed hij weer lopen, 

hij gaf ons het woord van zijn Vader 

door, hij joeg de duivel weg, 

bedroefden heeft hij opgebeurd, 

de zondaars nam hij op- en aan, 

verder heeft mijn Jezus niets gedaan. 

 

Aria-sopraan: Aus Liebe will mein Heiland sterben 

Aus Liebe will mein Heiland sterben 

von einer Súnde weiß er nichts. 

Dass das ewige Verderben 

und die Strafe des Gerichts 

mich auf meiner Seele bliebe. 

Uit liefde moet mijn heiland sterven, 

van zonden weet hij niets. 

Opdat de eeuwige ondergang 

en de straf van het jongste gericht 

niet op mijn ziel blijft rusten. 

Onder de Brandaris  

uit: ‘De Ravenveer’ (1970) van Ida Gerhardt (1905-1997) 

Dit is het huis genaamd de duizend vrezen. 

Hij die er slapen wil hij zal er waken. 

Een oppermachtig licht slaat er zijn kruisen. 

Met interval van donkere seconden 

waarin de branding zwaarder schijnt te ruisen 

verschijnt een mene tekel op het laken: 

en wat geweest is, het wordt zwart bevonden. 

Ik was hier ‘s nachts, ik was in duizend vrezen, 

vrezen des doods, waarvan ik niet kan spreken, 

in een gericht van licht alleen gelaten. 
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En aan de dageraadsrand alleen gebleven, 

met licht getekend en genoemd met name, 

van onuitwisbaar licht het zegel dragend. 

Wat ik geschreven heb heb ik geschreven. 

Hij doopt met licht. Ik waag het hem te vrezen. 

Koraal: Wenn ich einmal soll scheiden 

Wenn ich einmal soll scheiden, 
so scheide nicht von mir, 
wenn ich den Tod soll leiden, 

so tritt du denn herfür, 

wenn mir am allerbängsten 

wird um das Herze sein, 

so reiß mich aus den Ängsten 

kraft deiner Angst und Pein. 

Als ik eens het leven moet verlaten, 

verlaat u mij dan niet, 

als ik moet sterven, 

verschijnt u dan. 

Als mijn hart  

het allerbangst is, 

trek mij dan weg uit mijn angsten 

krachtens uw angst en pijn. 

Sotto Voce  

uit: ‘Vergezichten en gezichten’ (1954) van Vasalis (1909-1998)  

Zoveel soorten van verdriet, 

ik noem ze niet. 

Maar één, het afstand doen en scheiden. 

En niet het snijden doet zo’n pijn,  

maar het afgesneden zijn.  

Nog is het mooi, ‘t geraamte van een blad, 

vlinderlicht rustend op de aarde, 

alleen nog maar zijn wezen waard. 

Maar tussen de aderen van het lijden 

niets meer om u mee te verblijden: 

mazen van uw afwezigheid, 

bijeengehouden door wat pijn 

en groter wordend met de tijd. 

Arm en beschaamd zo arm te zijn. 

Arioso -bas: Am Abend, da es kühle war 

Am Abend, da es kühle war 

ward Adams Fallen offenbar, 

am Abend drücket ihn der Heiland 

nieder, 

am Abend kam die Taube wieder 

und trug ein Ölblatt in dem Munde, 

In de avond, toen het koel was, 

kwam Adams val aan het licht; 

in de avond maakt de heiland die 

ongedaan, 

in de avond kwam de duif terug 

met een olijfblad in zijn snavel, 
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o schöne Zeit, o Abendstunde! 

Der Friedensschluss ist nun mit Gott 

gemacht,  

denn Jesus hat sein Kreuz vollbracht 

sein Leichnam kömmt zur Ruh,  

ach liebe Seele, bitte du, 

geh, lasse dir den toten Jesum 

schenken,  

o heilsames o köstlichs Angedenken. 

o schone tijd, o avonduur! 

Er is nu vrede met God gesloten 

 

want Jezus heeft zijn kruis volbracht 

zijn lichaam komt tot rust, 

ach, lieve ziel, alsjeblieft, 

aanvaard de dode Jezus als 

geschenk, 

o heilzaam, o kostbaar aandenken.  

 

Aria-bas: Mache dich, mein Herze, rein 

Mache dich, mein Herze, rein, 

ich will Jesum selbst begraben, 

denn er soll nunmehr in mir 

für und für 

seine süße Ruhe haben, 

Welt, geh aus, lass Jesum ein. 

Maak jezelf rein, mijn hart, 

ik wil Jezus zelf begraven. 

want hij zal voortaan in mij  

blijvend 

van zijn zoete rust genieten, 

wereld verdwijn, laat Jezus binnen. 

De Paaskaars wordt gedoofd 

Over de eerbied I  uit: ‘Het sterreschip’ (1979) van Ida Gerhardt 

Gij moet het eenzaam laten 

het zaad dat ligt te slapen 

en dat al kiem gaat maken. 

Dit eerstelingsbewegen 

Van leven binnen leven 

vermijd het te genaken. 

Laat het stil in zijn waarde, 

zaad in de donkere aarde; 

zaad in de donkere aarde. 

En het zal groen ontwaken. 

Stilte 

Avondgebed 

 

We verlaten de kerk in stilte 
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Aan deze bijeenkomst werkten mee: 

liturg: 

ouderling: 

dirigent: 

vocale solisten: 

 

orgel: 

viool I / II: 

 

altviool: 

hobo: 

fluit: 

continuo: 

geluid- en beeld: 

vertaling MP: 

dr. Bettine Siertsema 

Henk van der Meulen 

Paulien Kostense 

Elvire Beekhuizen (sopraan), Elsbeth Gerritsen (alt),  

Michiel Meijer (bas), Jeffrey Ieongh (tenor in koralen) 

Henk Trommel 

Arwen Bouw (solo), Pieter Emeis, Eline Holl (solo),  

Michel Oey, Esther Pfahler, Meike Scheffer, Jan Hein Smit 

Carine Wouters, Christian Jünemann 

Felix van Veldhoven, Mirella Overbeek 

Suzan van Dieren, Hanneke Lion 

Fleur Dikken, Hester ter Horst, Paul van der Werf (kistorgel) 

 Freek de Vries en Henk van der Meulen 

Ria van Hengel 

 

Wij stellen uw gift zeer op prijs. Er worden de kosten van betaald die nodig 

zijn om deze viering te realiseren. U kunt uw gift over maken op bankrekening 

NL98 INGB 0008 0729 24 van Commissie Cantatediensten. Ook via de 

onderstaande QR-code komt u daar (het voorgestelde bedrag kunt u 

aanpassen).  

Wilt u per mail geïnformeerd worden over de 

muzikale en andere culturele activiteiten die in de 

Kruiskerk plaatsvinden, meldt u dan aan voor de 

maillijst. Als u een bericht stuurt naar 

<cantate@kruiskerk-amstelveen.nl>, nemen we uw 

naam en mailadres hierin op.  

Volgende muzikale vespers in de Kruiskerk 

Aanmelding is verplicht: cantate@kruiskerk-amstelveen.nl.  

U krijgt een reactie waarin staat of er nog plaatsen zijn.   

Zondag 11 april 16.30 uur  

Muzikale Vesper waarin onder leiding van Bert ’t Hart de cantate Du Hirte 

Israel, höre (BWV 104) wordt uitgevoerd door vier solisten en een 

barokensemble. De cantate zou een jaar geleden in de Kruiskerk op Goede 

Herderzondag worden uitgevoerd, maar kon niet doorgaan omdat er toen in de 

kerk geen diensten waren. Nu alsnog, op zondag ‘Beloken Pasen’, deze cantate 

voor Misericordias Domini. Liturg is Bert Kozijn, organist Henk Trommel. 


