
Liturgie voor Goede Vrijdag, 10 april 2020, 19u30. 
Kleur: paars 
Teksten: Reinoud. 
 

- Welkom 
Hartelijk welkom  in deze dienst, 
We volgen de weg van leven, lijden, sterven en opstaan 

          van onze Heer Jezus Christus, 
En willen “ opstaan” …en de Jezus Christus volgen 
In de hoop en vertrouwen dat  
God ons nabij is en ons in deze moeilijke tijd 
naar het Licht brengt. 
 

- Kaars aansteken: 
V: Licht is sterker dan de nacht 
Allen: Licht is sterker dan de nacht 
 

- Bemoediging en Groet 
Ook vanavond spreken wij uit, dat 
Onze hulp is de Naam van de Heer, 
Die hemel en aarde gemaakt heeft 
Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
en die niet laat varen het werk van Zijn Handen. 
 
Genade en vrede zij u 
van God de Vader en van Jezus Christus 
Zijn Zoon en onze Heer, in de gemeenschap met de Heilige 
Geest, Amen. 
 

- Gebed: 
O God van alle mensen, van ons, 
onrustig is ons hart in ons. 
Overal zoeken wij U, 
Bron van ons leven, 
Zin van ons bestaan. 
Gedenk, o God van genade 
al uw daden van ontferming 
en strek uw zegende armen uit over ons en  
over al die mensen voor wie uw eigen Zoon 
de pijnen heeft doorstaan, verwerping, vernedering, 
verlatenheid tot in de diepste diepten. 



Door Hem, Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, 
die met U in de eenheid van de Heilige Geest  
leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen,  
Amen. 
 

- Zingen: “ Mijn verlosser hangt aan het kruis”. 
 

- Inleiding: “ Wonden” 
Vanavond wil ik met u stil staan bij de wonden van Jezus. 
 
Wonden, die ook wij in ons leven oplopen. 
 
Het zijn de diepe dalen van duisternis van Psalm 23, 
die ieder mens kent. 
En ook in deze moeilijke tijd, ontstaan er wonden. 
die littekens achterlaten. 
Wat doen we met die littekens? 
Verstoppen we ze of laten we ze juist zien`? 
Maar achter elk litteken zit een verhaal en laten littekens zien 
dat we allemaal kwetsbaar zijn en ooit verwond zijn geraakt. 
Daar waar we verwond zijn worden we gevoeliger voor andere 
mensen. We begrijpen hen beter. 
We worden menselijker, barmhartiger en gevoeliger. 
 
De wonden van Jezus vertellen het verhaal van zijn leven. 
Thomas wil de wonden van zijn Heer voelen, 
voor hem zijn de wonden van Jezus verbonden met  
de genezing van zijn eigen twijfel. 
Zo gebeurt het ook bij de Emmausgangers, 
zij geloven dat het Jezus is, als ze zijn littekens  
in Zijn handen zien. 
 

 
- we volgen nu in de liturgie, de wonden van Jezus.  
-  
- VOETEN, afbeelding 

 
- 1 Korinthe 16: 13: “ weest waakzaam, sta vast in het geloof, 

wees mensmoedig, wees sterk” 
 

-  



 
- Uitleg 

Voeten dragen alles. 
Je voeten vangen alles op 
Je loopt, je staat je hele leven lang. 
Alles sla je in je voetzolen op: 
Alles wat in je omgaat, je verdriet, je woede, je pijn 
Als een soort emotioneel geheugen. 
Jezus is zijn hele leven onderweg, met zijn discipelen. 
Hij wast de voeten van zijn leerlingen, 
moeilijk voor een mens, je hele innerlijk ligt dan open. 
De voeten van Jezus zelf worden gezalfd en gedroogd door 
de haren van een vrouw: lichaam en ziel komen bij elkaar. 
 
Jezus wordt aan zijn voeten vastgenageld aan het kruis. 
De wonden aan zijn voeten worden tot symbool 
voor onze eigen wonden 

- Het ontbreekt ons aan zelfvertrouwen: we kunnen  
niet meer staan, niets doorstaan. We hebben geen kracht  
om op te staan 

- We vallen om wanneer iemand een andere mening  
verkondigt dan de onze. Het ontbreekt ons aan standpunten 

- We zijn niet geworteld of we zijn onze wortels kwijtgeraakt 
- Sommige mensen hebben moeite met staan: ze zijn bang 

om duizelig te worden. Ze hebben nederigheid nodig die 
hen weer met beide benen op de grond plaatst. 

- We zouden graag op iemand afstappen, maar het 
lukt niet van onze plaats te komen. We zijn verkrampt, 
angst verlamt ons 
We verbeelden ons dat de ander ons niet wil ontmoeten.  
We zijn bang voor een afwijzing. 
 
Zo nadenken over de voetwonden van Jezus, 
worden we ons bewust van onze eigen voetwonden 
tegelijk willen de wonden van Jezus ons verbinden  
met de hoop dat wij delen hebben aan de kracht van Jezus, 
voordat Jezus gekruisigd werd, 
stond Hij stevig op zijn voeten 
hij was geworteld in God, Zijn Vader. 
Geloof betekent “ stevig staan”  
We mogen op zoek gaan naar grond 



van vertrouwen en geloof:  
vaste grond waarop we kunnen staan. 
 

- Zingen: Lied 904: 1,5 
 

- HOOFD, afbeeelding 
 

- Gedicht: “ Deel het bloed en de tranen” ( op beamer) 
Je bent kansloos, je weerstand lijkt gebroken, 
je bent een kop van jut, een speelbal, 
een pleziertje waarmee men kan doen wat men wil. 
Achteloos 
 
Alleen in jouw eigen hoofd ben je nog vrij. 
Maar valt in deze duisternis nog iets te voelen? 
Is er ergens nog een schreeuw te vinden, 
een miniem teken van verzet? 
 
Je verblijft binnen je eigen schedel. 
Maar denken lijkt daar onmogelijk. 
Je bent verdoofd, uitgeschakeld, 
er is niets dat nog bescherming biedt. 
 
Schamen doe ik mij, als ik jouw gezicht zie. 
Deze doornen – het woord pijn is hiervoor nog te klein. 
Ik schaam mij diep dat wij mensen, dat een samenleving, 
dat dit menselijk bestaan deze schending mogelijk maakte. 
Mensen zijn tot onmensen gemaakt, verworden. 
Zie de mens! 
 
Ik moet mijzelf moed in praten om jou nabij te zijn. 
Dit wil ik niet zien, niet weten. 
Wil ik jouw leed, jouw bloed op mijn lippen proeven 
of ben ik bang voor wat mij zo misselijk, zo beschaamd maakt? 

            
Is weet hebben van jou, hetzelfde als jouw leed verlichten? 
Is het mogelijk om jou waardig mee te dragen, 
ook nu je tot onmens gemaakt bent? 
Kunnen doornen gaan bloeien als een roos? 
 
O God, breek de deuren van de harten! 



Geef mij de moed om ondanks alles toch nabij te zijn. 
Kracht om de pijn in het gezicht te kijken 
Zachtheid om de mensheid in de ogen te zien. 
 
Vul mijn handen met vuur, 
opdat ik het kwaad kan verjagen. 
Geef mij de kruik met olie 
zodat ik de pijn kan verlichten. 
Laat compassie stromen uit de wonden, 
deel de tranen van deze eenling. 
Stelp het bloed en deel met dit schepsel 
wat mensen leven doet. 
 

- Zingen: Lied 576: 1,7( a of b? graag de meest bekende) 
 

- ZIJDE, afbeelding 
 

- Johannes 19, 34: “ Een van de soldaten stak met een speer in 
Zijn zij en meteen kwam er bloed en water uit.”  
 

-   Uitleg: 
 
In het Johannes-evangelie wordt verteld dat een soldaat met 
een lans in de zijde van Jezus stak. 
Uit de geopende zijde stroomde vervolgens bloed en water. 
Voor Johannes is dit een beeld van verlossing. 
De traditie heeft de open zijde van Jezus verbonden 
aan zijn hart. 
 
Op de afbeelding, een middeleeuwse miniatuur, komt 
niet alleen bloed en water. 
Nee, uit zijn zij komt een kerk tevoorschijn. 
Of een nieuwe mens. 
De opening in zijn zij wordt een geboortekanaal. 
En zoals Eva uit de zij van Adam tevoorschijn kwam, 
zo baarde Jezus de kerk. 
Lijkt op een verheerlijking van de wond van Jezus. 
 
Als we het niet als wond, maar als opening zien, 
dan zou het iets nieuws kunnen betekenen: 
Een nieuwe mens, 



nieuw leven, daar waar je het niet verwacht en  
het niet mogelijk lijkt. 
Bloed en water die stromen, als tekenen van leven  

- Beweging, geen doodse stilstand 
 

- Zingen: 558: 1,9 
 

- HART, afbeelding 
 

- Gedicht: ‘ Als het hart gewond is” (op beamer) 
 
Het hart, levensader van lichaam en ziel, 
als die wordt doorstoken houdt alles op. 
Alles? ja, alle leven, alle Draagkracht van het leven, stokt. 
Zonder hart geen leven 
 
Een hart is kwetsbaar. 
Het kan geraakt worden 
en een mens wankelt. 
Het kan geraakt worden 
en een mens zoekt zekerheid. 
Het kan geraakt worden 
en een mens verliest zich. 
 
Een hart dat zich richt op de Ander 
op God, 
laat Hem bij zich wonen. 
Gods hart lijdt mee, als wij lijden 
voelt mee met de pijn die ons leven doorsnijden kan. 
Hij ziet onze ellende, eeuwenlang 
en draagt en draagt. 
 
Jezus’ gewonde hart 
roept om Gods aanwezigheid 
Zijn laatste woorden verbinden 
mislukking, verlies, stilte en dood. 
op Golgotha, plaats van het niet-zijn, 
waar recht met voeten wordt getreden 
en een overwinningslied nog niet klinken kan. 
 
Vader in Hem 



Hij, bijna thuis. 
Verlaten, verloren, verwond in hart en ziel. 
Hij blaast zijn laatste adem uit. 
In de stilte die nu  volgt, reikt Hij voorbij de dood 
En leeft, zonder omhaal van woorden. 
Verlaten? 
 

- Zingen: Lied 578: 1,4,6 
 

- HANDEN, afbeelding 
 

- Matteus 5, 39: “ Ik zeg u echter dat u geen weerstand moet 
bieden aan de boze; maar wie u op de rechterwang slaat, keer 
hem ook de andere toe” . 
 

- Uitleg: 
 
De handen van Jezus zijn doorboord, vastgepind! 
Hij is volledig overgeleverd. 
Hij is geheel kwetsbaar. 
De handen, die mensen genas 
De handen, waarmee Hij zegende. 
De handen, die verwezen naar het bevrijdende Woord van God, 
zijn uitgeschakeld. 
Het waren de handen, die Thomas naderhand te zien kreeg. 
Thomas geloofde niet in de opstanding. 
Zijn ongeloof werd beantwoord met de open hand van Jezus. 
Figuurlijk en letterlijk open: 
Naar hem toegekeerd en doorboord. 
Alsof die hand wil zeggen: 
Geloof is uiteindelijk ook een open hand 
Geloof is niet een eigengemaakte zekerheid, 
maar losgelaten twijfel. 
En geloof is geloven dat God een gat in zijn hand heeft, 
waar doorheen Hij genade, toekomst en leven gul laat vallen. 
 

- Zingen: Lied 537: 3 
 

- Korte meditatie, afbeelding  
 
 



Wonden. 
Durven we te laten zien dat we gewond raken in ons leven? 
Wat doen we met de littekens? 
Wat kunnen we met die littekens? 
We ontdekken dat achter elk litteken een verhaal zit, 
ze laten zien dat wij, mensen, allemaal kwetsbaar zijn en 
ooit gewond zijn geraakt 
Kunnen we leren van onze fouten, die littekens achterlaten. 
Kunnen ze tot iets goeds leiden? 
Zijn we bereid van onze fouten te leren, 
het anders te doen. 
God geeft ons via het kruis, via de wonden, de kans 
om het anders te doen. 
Ik las bij de voorbereiding een uitspraak van een gevangene: 
“ Als God een deur sluit, Hij altijd een raam opent. 
Net als bij Jezus, die moest ook eerst vermoord worden 
voordat Hij op kon staan” . 
God laat altijd iets nieuws volgen op  
doodlopende wegen! 
Zo komt op de plaats van een wond een schat. 
Zo hopen we ook in deze tijd en hopen, 
dat God ramen voor ons opent om te leven met al onze 
littekens. 
Amen. 
 

- Muziek 
 

- Slotlied 590: 1 t/m 5 
 

- Kaars uit  
- In stilte verlaten we de kerk 


