
Liturgie voor Goede Vrijdag bij kruiswegstaties van Ruud Bartlema 
 
Votum: 
Voorganger:  Onze hulp is in de naam van de Heer 
Allen:  Die hemel en aarde gemaakt heeft 
Groet: 
Voorganger:  Genade zij u en vrede van God onze Vader, 

door onze Heer Jezus Christus, 
in de gemeenschap met de Heilige Geest. 

Allen:  Amen 
 
Verootmoediging: 
Voorganger:  Heer onze God, Gij vertoont U niet met macht en 

majesteit. In weerwil van onze gedachten en dromen  
zijt Gij machteloos en dwaas geworden in Jezus, Uw 
Zoon. Wij bidden U: Laat ons in deze mens de zin van 
ons leven zien. Schenk het ons dat wij in de spiegel van 
zijn lijden verbonden raken met het lijden van mensen  
in onze wereld. Verhoor ons wanneer wij U tezamen 
bidden: 

Allen:  Heer ontferm U! 
 
Zingen: Lied 536 : 1, 2 en 3 

             
 
 
                2.  De schepping die voor ons gesloten was 

ontsluit Gij weer, Gij opent onze ogen. 
O Zoon van David, wees met ons bewogen, 
het vuur van bloed en ziel brandde tot as. 
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                3. Maar, Heer, de haard van uw aanwezigheid 
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken; 
Gij waart met ons, Gij zult ons niet ontbreken, 
Gij Hogepriester in der eeuwigheid. 

 
Gebed: 
Onuitsprekelijke God, 
Wij roepen om Uw aanwezigheid bij het gaan van de kruisweg. 
Wij gedenken al Uw mensen, die vandaag hun kruisweg gaan, 
omwille van hun geloof in gerechtigheid en vrede. 
Wij noemen met name hun voorganger en pleitbezorger: Jezus, de 
gekruisigde. 
En in zijn onverwoestbare naam gedenken wij allen die gisteren en 
vandaag vermoord, gemarteld en verbannen werden of die veracht, 
miskend en uitgelachen werden omdat zij willen blijven die zij 
geworden waren uit de kracht van Uw Naam: mensen voor mensen. 
Dat wij mogen gaan in hun voetspoor. 
Dat de liefde onder ons het in Uw Naam zal winnen van de dood. 
Laat ons gaan in vrede. 
 
Zingen: Lied 536 : 4 
 
                4.  Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan, 

aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven. 
Ons is een loflied in de mond gegeven, 
sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan. 

 
 
Eerste statie: Jezus en Pilatus 
Lezing: Mattheüs 27 : 11 t/m 18 
Toelichting schilderij 
 
Zingen op de melodie van “O hoofd vol bloed en wonden”  (Lied 576) 

 
Gevangen als een rover, 
na laster en verraad, 
zo staat hij tegenover 
de machten van het kwaad. 
En wat Hem ook zal deren, 
met wat voor felle pijn, 
Hij zal zich niet verweren, 
doch louter vrede zijn. 
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Tweede statie: De vrouw van Pilatus 
Lezing: Mattheüs 27 : 19 t/m 23 
Toelichting schilderij 
 
Zingen op de melodie van “O hoofd vol bloed en wonden” (Lied 576) 
 

Ofschoon door overheden 
verworpen en veracht, 
wordt hij als vorst beleden 
en zo voorgoed herdacht. 
Waar leugens triomferen 
en hoogmoed ons kleineert, 
zal hij de waarheid leren 
die als een vriend regeert. 

 
 
Derde statie: Pilatus wast zijn handen in onschuld 
Lezing: Mattheüs 27 : 24 en 25 
Toelichting schilderij 
 
Zingen: Lied 558 : 1 en 6 
         

        
 
 
                6.  Om het zwijgen, het geduld, 

waarmee Gij de wet vervult, 
als men vrucht’loos zoekt naar schuld, 
Kyrie eleison. 
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Vierde statie: Pilatus laat Jezus geselen 
Lezing: Mattheüs 27 : 26 t/m 30 
Toelichting schilderij 
 
Zingen: Lied 558 : 7 en 8 
 
                7.  Om het woord van god’lijk recht 

dat Gij tot uw rechters zegt, 
- zelf hebt Ge_uw geding beslecht,- 
Kyrie eleison. 

 
                8.  Om de doornen van uw kroon, 

om de gees’ling en de hoon, 
roepen wij, o Mensenzoon, 
Kyrie eleison. 

 
 
 
Vijfde statie: Simon van Cyrene 
Lezing: Mattheüs 27 : 31 en 32 
Toelichting schilderij 
 
Zingen op de melodie van “O hoofd vol bloed en wonden”  (Lied 576) 
 

Hij moet een kruis gaan dragen 
doorheen Jeruzalem. 
Wie zijn in onze dagen 
nog bondgenoot van Hem? 
Die zinloos moeten lijden 
op aanklacht zonder grond. 
Zij zijn in alle tijden 
het volk van zijn verbond. 

 
 
 
Zesde statie: De kruisiging 
Lezing: Mattheüs 27 : 33 t/m 49 
Toelichting schilderij 
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Zingen: Lied 576 : 1 
 

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. 

 
 
Zevende statie: Het sterven van Jezus 
Lezing: Mattheüs 27 : 50 
 
De Paaskaars wordt gedoofd 
 
Zingen op de melodie van “O hoofd vol bloed en wonden” (Lied 576) 
 

De aarde lag in duister, 
het werd een lange nacht. 
Ontdaan van alle luister 
heeft hij zijn werk volbracht. 
Hij schreeuwde onverstaanbaar 
en werd een dode mens. 
Zijn weg leek onbegaanbaar, 
een al te dure wens. 

 
Lezing: Mattheüs 27 : 51 t/m 54 
Toelichting schilderij 
 
 
Zingen: Lied 576 : 6 en 7 
 
                6.  Wanneer ik eens moet heengaan 

ga Gij niet van mij heen, 
laat mij dan niet alleen gaan 
niet in de dood alleen. 
Wees in mijn laatste lijden, 
mijn doodsangst, mij nabij. 
O God, sta mij terzijde, 
die lijdt en sterft met mij. 
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                7. Wees Gij om mij bewogen 

en troost mijn angstig hart. 
Voer mij uw beeld voor ogen, 
gekruisigde, uw smart. 
Dan zal ik vol vertrouwen, 
gelovig en bewust, 
uw aangezicht aanschouwen. 
Wie zo sterft, sterft gerust. 

 
Gebed 
 
Zingen op de melodie van Lied 527 
 

Uit de graven en spelonken 
uit de diepste doodsvallei 
roept Gods stem tot jou en mij 
wordt de Geest aan ons geschonken. 

 
Onder uitgewiste sporen 
uit het verste ballingsoord 
klinkt haar levenwekkend woord 
en zij hoopt dat wij haar horen. 

 
Uit verzwegen massagraven 
uit zoveel verloren strijd 
uit zolang voorbije tijd 
kweekt zij nieuwe geestesgaven. 

 
Oude liefde nieuw verrezen 
stille dromen luid vertaald 
wie gekruisigd werd, onthaald 
en de diepste wond genezen. 

 
En de mens zal durven leven 
zonder angst voor eindigheid 
en de dood raakt uit de tijd 
zal zich voegen naar het leven. 

 
Zegen 
 
 


