
Liturgie voor Stille Zaterdag 11 april 2020, 21u30 
Kleur: paars 
Lector: Reinoud? 
 

- Stilte  
- Kaars is gedoofd 

 
- Gebed: 

Eeuwige God,  
Midden in de duisternis van deze vreemde chaotisch tijd, 
willen wij samen de diepte beleven van het lijden en sterven 
van Uw Zoon, onze Heer. 
De dood, waarmee we nu dagelijks mee geconfronteerd 
worden, 
mensen, die sterven zonder familie en vrienden, die troost 
kunnen bieden. 
God wees erbij. 
Uw Zoon, zo herdachten we gisteren en herdenken we vandaag 
die een kruisdood gestorven is, 
waarbij we U danken dat het graf nooit het laatste woord heeft. 
Dank dat uw opstandingskracht sterk genoeg is om 
alle gelovigen, ons, eens op te laten staan. 
Dank dat U leefde om te sterven en 
stierf om te leven! 
Wij bidden om Uw Heilige Geest 
om kracht en inspiratie om op te staan  
en uw weg te volgen. 
Christus, gisteren en heden. 
Begin en einde – alfa en omega 
Hem behoren tijd en eeuwigheid, 
Heerlijkheid en heerschappij 
in de eeuwen der eeuwen, Amen.  
 

- Inleiding: de 7 laatste woorden van Jezus. 
 

- Volgens de overlevering van de vier evangelisten sprak Jezus  
          7 woorden toen hij aan het kruis hing. 
          Het getal zeven moeten wij symbolisch zien,  
         het is het getal van de omvorming. 
         Mediteren bij de zeven woorden van Jezus vormt onze angst om  
         tot levenskansen. 



         Je kunt de woorden lezen als antwoord op zeven menselijke      
        angsten. 
        De helende geestkracht van Jezus komt ons zo tegemoet. 
        En vraagt om een andere manier van leven, 
        een helende kracht, die ondanks alles, een weg 
       ten leven wordt voor alle mensen, voor u en voor mij, 
       die in zijn voetspoor willen gaan. 

 
We volgen de liturgie: 

- 1e) Lucas3,34: “ Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze 
                           doen” 

- Uitleg: 
Jezus vergeeft aan het kruis zijn moordenaars, 
dan mogen wij erop vertrouwen dat God ons vergeeft. 
God is een God van genade. 
De woorden van Jezus kunnen we verbinden 
met onze angst: onze schuld, die we met ons meedragen 
van dingen die we verkeerd gedacht, gezegd of gedaan hebben. 
We kunnen het woord van Jezus ook uitspreken in een 
persoonlijke meditatie: 
“Vader, vergeef mij, want ik wist niet wat ik deed, ik weet niet 
wat ik doe.”  
Dit steeds herhalen, zodat je jezelf kunt vergeven. 
 
Anderen vergeven, dat kan lastig zijn. 
Maar het is een dubbele daad van bevrijding: 
1e Ik bevrijd mij van de negatieve energie, die door 
de verwonding in mij zit en 2e ik bevrijd me van de verbinding 
met degene die mij heeft gekwetst. 
“ Vader, vergeef haar(hem), want ze(hij) wist niet wat ze(hij) 
deed” 
 
Bij het laatste zet u misschien een vraagteken: 
Ze of hij wist wel degelijk wat ze/hij deed,  
maar misschien is het wel zo dat ze/hij niet wist hoe ze/hij 
iemand gekwetst heeft 
en heeft ze/hij haar/zijn eigen pijn doorgegeven.  

 
- Zingen: Lied 562: 1,3 

 



          2e)Lucas 23, 4: ‘ Vandaag nog zult gij met Mij zijn in het 
paradijs” 

- Uitleg 
 
De mannen die met Jezus gekruisigd zijn, begrijpen 
niet dat Jezus ook gekruisigd is. 
Wat heeft Hij misdaan? 
Ja, zij hebben schuld, ernstige fouten gedaan 
Misdadigers worden ze genoemd. 
Maar Hij? 
 
Jezus spreekt een troostrijk woord,  
neemt de schuld niet kwalijk. 
Jezus spreekt een woord tegen de angst 
die mensen voelen, verdoemd te zijn, 
die hard oordelen over zichzelf, 
geen hoop meer hebben. 
Vaak liggen naar “ hel-preken” uit hun jeugd aan ten grondslag. 
 
Vandaag nog zult gij met Mij in het paradijs zijn. 
 
“Vandaag”: elke dag, dat een mens tot inkeer komt 
en alle relativiteit gaat zien van economie, van wereldmacht. 
Wat is nu echt belangrijk? 
>>> kiezen voor God, die alles in allen is. 
Kiezen voor een nieuwe toekomst: 
Waar de dood niet meer het laatste woord zal hebben. 
“ Vandaag”: op de drempel van de dood zal Jezus  
op ons wachten en ons meenemen naar God toe. 
 

- Zingen: Lied 730: 1 
 
          3e) Johannes 19: 26-27: “ Toen Jezus Zijn moeder zag en de                                    
                                                      discipel die Hij liefhad, bij haar zag 
staan 

                                            zei hij tegen Zijn moeder: “ vrouw, zie,    
                                            uw zoon.” Daarna zie Hij tegen de   
                                            discipel: “ Zie, uw moeder”. 

- Uitleg 
     
Daar staat ze: de vrouw die trouw blijft. 



Wanneer niemand meer iets kan doen, 
wanneer velen zijn afgehaakt en de eenzaamheid 
groeit, dan nog staat zij daar. 
De liefde van een moeder, een vader voor je kind 
zorgt voor een opendeur, 
een luisterend oor, een woord van troost, 
wat er ook gebeurt. 
 
En ook nog een leerling, een ‘geliefde leerling’, 
zonder naam, dat biedt ruimte voor ons, 
ook hij staat bij het kruis, ten einde toe. 
Het kruis, dat onze wegen verbindt: 
de horizontale en verticale balk, 
symbool voor een eenheid in alle tegenstellingen. 
 
 We kunnen deze woorden van Jezus verbinden  
met onze angst voor eenzaamheid of alleen-zijn. 
Als het liefdevolle woord van Jezus onze angst binnenstroomt, 
dan worden in ons alle tegenstellingen met elkaar verbonden. 
Dan verdwijnt de angst voor het alleen-zijn, 
het wordt omgevormd in de ervaring van ‘ al-een-zijn’ 
In de kern zijn we dan met alle mensen verbonden. 
De liefde verbindt alles wat gescheiden is en wordt  
een ervaring van een diep innerlijk een zijn. 
 
 

- Zingen: Lied 157a: 1,2. 
 
4e) Psalm 22: “ Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij  
                            verlaten?” 

- Uitleg 
Jezus voelt zich verlaten, in de steek gelaten  
door zijn leerlingen en verlaten door God. 
Niet alleen aan het kruis, maar ook tijdens zijn leven 
had Hij woestijnervaringen,  
een gevoel van eenzaamheid, door 
niemand gezien, gekend, begrepen te worden, 
maar Hij wist zich in zijn  verlatenheid gedragen  
door God, zijn teruggrijpen op Psalm 22 wijst daarop. 
 
Jezus heeft ook zo onze angst ‘verlaten te worden’  



gevoeld en wil ook onze angst omvormen, 
door God en de mensen verlaten en het gevoel dat er alleen 
vijandelijke machten zijn, 
alleen maar ziekte’s zijn. 
 
Al biddend maakt Jezus zich opnieuw ontvankelijk 
voor de dragende God en vraagt ons hetzelfde te doen.   

- Zingen: Psalm 22: 1. 
          5e) Johannes 19, 28: “ Ik heb dorst” . 

- Uitleg 
Ook in deze woorden grijpt Jezus terug naar het Oude Testament; 
tijdens de uittocht uit Egypte is het water in de woestijn bitter. 
 
We kunnen dit woord verbinden met onze angst voor verbittering, 
bitter kunnen we worden als het leven anders gaat als wij 
verwachten, als we teleurgesteld worden in de liefde, 
als onze wensen niet vervuld worden. 
God heeft ons niet eerlijk behandeld, vinden we soms. 
Jezus heeft op het kruis onze bitterheid tot op 
de bodem leeggedronken, 
Jezus maakt onze bitterheid zoet, 
we raken doordrongen van de liefde van Jezus. 
Jezus stilt onze diepste dorst naar liefde. 
We mogen ons onvoorwaardelijk aanvaard en geliefd weten. 

- Zingen: Lied 577: 3 
  
          6e) Johannes 19,30: “ Het is volbracht” . 

- Uitleg 
“ het is volbracht” 
 
In het grieks is dit maar 1 woord: telelestai. 
Telos is het einde, de voltooiing. 
Het is ook een begrip binnen de mystiek: 
Inwijding in een diep mysterie. 
Op het kruis heeft Jezus de mensen ingewijd in het mysterie van 
Gods liefde. 
Hij heeft de mensen die niet tot liefde in staat waren 
weer liefdevol gemaakt. 
Op het kruis heeft Jezus al het menselijke, 
ook onze onmacht, meegetrokken in zijn liefde, 
en daarmee heeft Hij al het menselijke omgevormd. 



De liefde heeft alle haat van de wereld overwonnen. 
Onze angst voor ons gebroken leven 
kunnen we verbinden met dit woord. 
“ het is volbracht”  
Al wat gebroken is zal geheeld worden. 
De dood, die een verlies lijkt, wordt de voltooiing 
We gaan open voor de liefde, 
die sterker is dan de dood. 
“ het is volbracht`” 
Na deze woorden gaf Jezus de geest. 
Hij schenkt ons zijn geest van de liefde. 
We worden opnieuw geschapen 
Onze blik , gericht op het kruis, 
kan ons de kracht geven om met liefde te antwoorden  
op de verscheurdheid en gebrokenheid 
die we in de wereld zo pijnlijk ervaren. 

- Zingen: Lied 381: 1 en 6 
 
         7e) Lucas 23, 46: “ Vader, in uw handen beveel ik mijn geest” . 

- Uitleg 
 
“ Vader, in uw handen, beveel ik mijn geest”. 
Een woord van vertrouwen. 
Een woord uit Psalm 31:  
‘ in uw hand beveel ik mijn geest 
U hebt mij verlost, Here, getrouwe God! 
Ik haat hen die nietige afgoden vereren. 
Ik vertrouw op de Here.’ 
 
Daarbij voegt Jezus nog toe: “ Abba, vader” . 
Een koosnaam. 
Hiermee ontneemt Jezus de dood haar hardheid, haar 
duisternis, haar angstaanjagendheid en haar verschrikking. 
Jezus geeft zich biddend over in de liefdevolle handen van God, 
wat meteen een uitnodiging van ons is, 
om biddend te leven en te sterven. 
 
Bij ons komen er vaak angsten naar boven bij sterven, 
angst voor pijn, bij het los moeten laten van geliefden, 
angst om de controle te verliezen, 
maar de dood slaat alle controle uit onze handen. 



Jezus  nodigt ons uit om ons in de dood te  
laten vallen in Gods goede hand, 
met alles wat in ons is. 
God neemt ons aan zoals wij zijn. 
God zal ons altijd omarmen met liefde. 
 

- Zingen: Lied 590: 1 t/m 5 
Afsluitende woorden 
 
7 woorden  van Jezus. 
Woorden als een gids voor ons leven, 
in navolging van Jezus Christus, 
woorden en gedachten, die onze angsten kunne omzetten 
in hoop op een nieuwe wereld van recht en vrede, 
van licht en liefde. 
 
God, IK-ZAL-ER-ZIJN, Hier ben ik, in Uw Handen en in geen andere 
Handen beveel ik mijn geest. 
 
Muziek 
 
Bij het verlaten van de kerk zingen we Lied 598 ( orgel blijft spelen ) 


