Goede Vrijdag

Het lijdensverhaal van Jezus Christus,
naar het Evangelie volgens Matteüs

KRACHT
Ouverture
♫ Openingskoraal

Welkomstwoord
Gebed
V
A

Laat ons samen bidden:
Jezus, U bent ons voorbeeld.
Geef ons de kracht om onze idealen
van oprechtheid, naastenliefde en zorgzaamheid
waar te maken.
Blijf in ons hart.
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♫ Woorden
Woorden, woorden, zoveel woorden
aan ons hier besteed door U.
Woorden die wij allen hoorden,
ze passeren de revue:
Zalig, zalig, zalig, zalig,
wees maar blij, je loon is groot.
Graai niet en wees niet inhalig,
schatten worden toch tot schroot.
Sta op uit de dood mijn kind,
kijk me aan, ben jij soms blind?
Waar zit jij met jouw geloof?
Luister naar me, ben je doof?
Woorden, woorden, zoveel woorden
hebben wij van U gehoord.
Woorden die van God verhalen,
woorden over idealen,
over vrede, over dromen,
‘laat uw Koninkrijk toch komen’.
Woorden breekbaar als het brood,
stukgebroken in uw dood,
Woorden als een slotakkoord,
enzovoort en enzovoort.
Wanneer, in uw woordenvloed,
onderstreept U die met bloed?

Gebed
V
A
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Laat ons samen bidden:
Jezus, U bent ons voorbeeld.
Help ons om het niet bij woorden te laten;
om tegenover macht en geweld
de kracht te bewijzen
van vriendschap en saamhorigheid,
van onderlinge steun.
Blijf in ons hart.

Matteüs 26, 6-8, 14-15
V

Toen Jezus in Betanië in het huis van Simon aanlag voor een maaltijd,
kwam er een vrouw naar hem toe. Ze had een albasten flesje met zeer
kostbare olie bij zich en goot die uit over zijn hoofd. De leerlingen ergerden zich toen ze dit zagen en zeiden: wat een verspilling.
Een van de twaalf, namelijk Judas Iskariot ging naar de hogepriesters
en zei: “Wat krijg ik van u als ik Hem aan u uitlever?” Ze betaalden hem
dertig zilverstukken.

♫ Maria van Bethanië
Maria
Ik weet niet hoe het kwam: jij bent het helemaal voor mij,
jij maakte mij, je raakte mij, jij sprak een nieuwe taal voor mij,
ik stond in vuur en vlam.
En toen, toen stond ‘t besluit ook vast,
ik kocht die mirre in albast.
Ik weet nog hoe ‘k die nam: jij was het helemaal voor mij,
die zalf die geur, die cri de coeur. Ik zei toen: “Jezus Christus, jij”,
ik stond in vuur en vlam.
En toen werd ijskoud vastgesteld:
“Die zalf is zonde van het geld.”
Jezus
Ik weet wel hoe het kwam: jij bent mij dierbaar, zo nabij,
die mirre zoet maakt alles goed, jij bent goed nieuws in later tijd,
als een “in memoriam”.
Zeggen ze “Christus”, dan ben jij
in één adem genoemd met mij.
Judas
Ik weet nog hoe het kwam: ‘k had het helemaal gehad,
het vrat aan mij, kreeg vat op mij, er knapte iets, ‘k had vlamgevat,
het legde m’n liefde lam.
En ik verkocht j’ als handelswaar.
Dertig stuks zilver deed je maar.

3

Matteüs 26, 17-19
V

Op de eerste dag van het feest van het Ongedesemde brood kwamen
de leerlingen naar Jezus toe en vroegen: ‘Waar wilt u dat wij voorbereidingen treffen zodat u het pesachmaal kunt eten?’ Hij zei: ‘Ga naar de
stad en zeg tegen de persoon die jullie bekend is: “De meester zegt:
‘Mijn tijd is nabij, bij jou wil ik met mijn leerlingen het pesachmaal gebruiken.’”’ De leerlingen deden wat Jezus hun had opgedragen en bereidden het pesachmaal.

Het Pesachfeest
Gebed
V
A

Laat ons samen bidden:
Jezus, U bent ons voorbeeld.
U heeft laten zien dat leven zonder geweld mogelijk is.
U heeft mensen bevrijdt van ziekten.
Wij danken u daarvoor.
Geef ons steeds weer nieuwe levenskracht:
om op te bouwen en om samen de schouders er onder te zetten,
om opnieuw te beginnen.
Blijf in ons hart.

♫ ’t Is Pasen
’t Is Pasen, ’t is Pasen en wij zijn nog niet klaar.
De tafel is een heel traject, wordt met geschiedenis gedekt,
vertel me het verhaal!
De matses eerst, het brood van haast, waarom kijk jij nu zo verbaasd?
Wij vluchten snel Egypte uit, dat is waarop dit brood nog duidt.
Het lam is twee, gebakken vlucht. Geruisloos zonder een gerucht
bereiden we het lam geheel, de vlucht is haast een ritueel.
De kruiden, bitter als de gal, heb jij de mierikswortel al,
de peterselie, de radijs? Uit bitterheid gaan wij op reis.
De wijn, de vreugde in je hand, wij drinken op het nieuwe land,
wij klinken op het morgenrood, wij zingen ons hier uit de dood.
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’t Is Pasen, ’t is Pasen en alles staat nu klaar.
De tafel is een heel traject, vol passie hier voor ons gedekt,
het wordt een nieuw verhaal.

Matteüs 26, 20-21
V

Toen de avond was gevallen lag Hij samen met de twaalf aan voor de
maaltijd. Onder het eten zei Hij tegen hen: “Ik verzeker jullie: een van
jullie zal mij uitleveren”

♫ Nacht anders dan andere nachten
Koor
Het was de nacht anders dan and’re nachten,
ze zaten met hun twaalven bij elkaar.
Ze waren weer de slaven in gedachten,
werden beschouwd als bruikbaar handelswaar.
Jezus
Eén van jullie zal mij verraden, één van jullie, hoor je dat?
Koor
Verrader? Verrader? En wie is dan de dader?
Ze zaten in de kring met argusogen,
en gluurden met hun twaalven naar elkaar.
Door wie zou zoiets worden overwogen?
Wie was die nieuwe slavenhandelaar?
Verrader? Verrader? En wie is dan de dader?
Het was de nacht anders dan and’re nachten,
ze zaten niet meer samen met elkaar.
Verdachten and’ren van een moordgedachte.
“Ik ben het niet, geen duivelskunstenaar.”
Verrader? Verrader? Ik ben toch niet de dader?
Jezus
Eén van jullie zal mij verraden, één van jullie, hoor je dat?
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Koor
Hij was geschokt, anders dan and’re keren,
de kring verkruimeld als het droge brood.
“Jullie, die je nu hevig excuseren,
een vriendenprijsje krijg je voor m’n dood.”
Judas
M’n vader, m’n vader, ik ben toch niet de dader?
Jezus
Eén van jullie zal mij verraden, één van jullie, ben jij dat?
Koor
Verrader, verrader, ja, jij bent vast de dader.
Jij hebt het zelf gezegd, jij bent het echt.
Het was de nacht anders dan and’re nachten,
Hij brak het brood er in een kort gebaar.
De uittocht uit Egypte in gedachten,
zei Hij: “Mijn lichaam, doe dit met elkaar.”
En toen de beker, bevend in zijn handen,
teken van leven, bevend aan zijn mond,
“mijn bloed”, zei Hij, “een nieuwe offerande,
ik teken met je voor een nieuw verbond.”
M’n vader, m’n vader, toch niet met die verrader?
Jezus
Jullie allen zijn mijn verrader.
Jullie allen zijn mijn verrader.

Matteüs 26, 30-31, 33-34
V
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Hierna vertrokken ze naar de Olijfberg.
Onderweg zei Jezus tegen hen: ‘Jullie zullen mij deze nacht allemaal afvallen, want er staat geschreven: “Ik zal de herder doden, en de schapen van zijn kudde zullen uiteengedreven worden.”
Petrus zei tegen Jezus: “Misschien zal iedereen U afvallen, ik nooit” Jezus antwoorde: Ik verzeker je, nog voor de haan gekraaid heeft, zul je
Mij driemaal verloochenen”

♫ Koraal 44

Gebed
V
A

Laat ons bidden:
Jezus, U bent ons voorbeeld.
Als het moeilijk wordt,
raken we soms meer op onszelf geconcentreerd
in plaats van gericht op de ander.
Help ons om onze krachten te bundelen
om in moeilijkheden elkaar nabij te zijn.
Blijf in ons hart.

Matteüs 26, 36-37, 40
V

Vervolgens ging Jezus met zijn leerlingen naar een olijfgaard die Getsemane genoemd werd. Hij zei: ‘Blijven jullie hier zitten, ik ga daar bidden.’ Jezus werd bedroefd en angstig.
Hij liep terug naar de leerlingen en zag dat ze lagen te slapen.
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♫ Jezus in Getsemane
Jezus
Vader, Vader, ‘k ben alleen.
Moet ik echt die beker drinken,
in die diepe afgrond zinken?
Moet ik hier van U doorheen?
Vader, Vader, ik ben bang.
Mag die beker niet passeren,
kan ik niet die taak negeren?
Waarom deze ondergang?
Vader, Vader, iedereen laat mij vallen,
vrienden slapen,
men loopt tegen mij te wapen,
Uw wil, Vader, U alleen.
Koor
Daar zijn ze, ze deinzen achteruit.
Uitgetrokken zwaarden, stokken,
hier verschenen voor die ene,
dat is Hij!
Judas
Wees gegroet, rabbi!

Matteüs 26, 50-51
V

Jezus zei tegen Judas: Vriend ben je daarvoor gekomen? Daarop kwamen de mannen naderbij, grepen Jezus vast en namen Hem gevangen.
Nu greep een van Jezus metgezellen naar zijn zwaard.

♫ Het omgekeerde zwaard
Jezus
Denk je met een zwaard te houwen, is je woord zo weinig waard,
dat je enkel durft vertrouwen op het zwaaien met een zwaard?
Bid ik God, Hij geeft meteen legioenen om mij heen.
Ben je daarom hier gekomen als een rover in de nacht?
Stokken, zwaarden meegenomen, waarvoor had je die gedacht?
Mensen die voor oorlog gaan zullen door geweld vergaan.
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Koor
Daarvoor zijn we hier gekomen. Haat is onze diepste waan.
Onze zwaarden, onze dromen zullen door jouw hart heen gaan.
Onze wapens, onze macht zijn slechts op de nacht bedacht.

Matteüs 26, 57
V

Zij die Jezus gevangengenomen hadden, leidden hem voor aan Kajafas, de hogepriester bij wie de Schriftgeleerden en de oudsten bijeengekomen waren.

♫ Koraal 63

Matteüs 26, 58
V

Petrus volgde hem op een afstand tot op de binnenplaats van het paleis
van de hogepriester; daar ging hij tussen de knechten zitten om te zien
hoe het zou aflopen.

9

♫ Wie heeft hem geslagen?
Koor
Wie is het toch die hem geslagen heeft?
Zijn dat alleen de dienstdoende soldaten?
Of is de slag die jij aan Jezus geeft
dat jij hem ondanks alles hebt verlaten?
Slaaf en slavin
Ik zag je bij die Gallileese man,
ik weet het zeker, jij bent meegelopen.
Petrus
Ik weet niks en jij weet nergens van,
ik ken hem niet, dit is gewoon bezopen.
Slavinnen
Hij was er, ’t weet het zeker, kom nou toch!
Ik ben niet gek, ik heb twee goeie ogen!
Petrus
Ach mens, dat is gewoon gezichtsbedrog!
Ik lijk op iedereen, God in de hoge!
Slaven
Jij die daar staat, jij bent echt één van hen,
je dialect verraadt je honderd keren.
Petrus
Verdoeme God mij, als ‘k die Jezus ken.
Ik wil het in mij dialect wel zweren!
Koor
Wie is het toch die hem geslagen heeft?
Daar kraait een haan, het oordeel is gesproken.
Dit zijn de slagen die je Jezus geeft.
Met woorden heb je nu zijn hart gebroken.

Gebed
V
A
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Laat ons bidden
Jezus, U bent ons voorbeeld.
U bent verraden door Judas en in de steek gelaten door Petrus,
U kent onze zwakheden en

U geeft ons steeds weer nieuwe kansen.
Maak ons bewust van onze eigen tekortkomingen.
Help ons om de kracht te putten,
die we nodig hebben, om niet te falen.
Blijf in ons hart.

♫ Duet Petrus en Judas
Judas
Ik weet wel wie je bent. Als één het weet, ben ik het wel.
Want jij was mij ooit zo nabij. En dat ik je zo schaden zou
en dat ik je verraden zou, dat was je al bekend.
Petrus
Ik weet niet wie je bent. Als één ’t niet weet ben ik het wel.
Ik waag me niet, ik draag je niet en dat ik om je liegen zou
en dat ik je bedriegen zou, dat was je al bekend.
Petrus en Judas
Ik weet dat jij mij kent. Als één dat weet, ben jij het wel
en die doorgrondt hoe zwaargewond ik ben, hoe diep ik ben verward,
jij kent mij met een bloedend hart, ik ben niet wie ik ben.

Matteüs 27, 3
V

Toen Judas, die hem had uitgeleverd, de volgende morgen zag dat
Jezus ter dood veroordeeld was, kreeg hij berouw. Hij bracht de dertig
zilverstukken naar de hogepriesters en oudsten terug.

♫ Judas’ dood
Koor
Judas, jij huichelaar, daar gaat je handelswaar.
Judas, jij huichelaar, Judas.
Judas
Ik weet niet waar ik wezen moet,
ik ben schuldig, schuldig aan zijn bloed!
Koor
Judas, wat doe je daar? Judas, wat kijk je raar!
Judas, wat doe je daar? Judas!
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Judas
Ik weet niet waar ik wezen moet,
ik ben schuldig, schuldig aan zijn bloed!
Koor
Judas, jij regelaar, kook in je sop maar gaar.
Judas, jij regelaar. Judas!
Ook al moet je sterven, ik laat je nooit in de steek!
Voor de haan kraait ligt je woord aan scherven.
En Judas, hij wist zelf niet waar, hij wezen moest.
Maar het gebaar
– dat men veel later pas doorzag –
was dat hij met hem stierf die dag.
Ook al moet ik met je sterven,
ik laat je nooit in de steek!

Matteüs 27, 12, 15-16
V

Op de beschuldigingen die de hogepriesters en oudsten tegen Jezus
inbrachten, antwoordde hij niet één keer.
Er zat toen een beruchte gevangene vast die Jezus Barabbas werd genoemd. Pilatus vroeg hen: “Wie wilt u dat ik vrijlaat? Jezus Barabbas of
Jezus die de Messias wordt genoemd?”

♫ Koraal 38

12

Matteüs 27, 29
V

De soldaten vlochten een kroon van doorntakken en zetten die op
Jezus zijn hoofd. Spottend zeiden ze: “Gegroet, koning van de Joden”.

♫ De bespotting
Ze namen Jezus mee, bedachten een vertoning:
ze speelden met een mens, ze speelden: “Kijk, een koning!”
De kleren, die ze hem van lijf en leden rukten,
een scherpe doornenkroon, die ze in zijn hoofdhuid drukten.
Een rode koningsjas, een rieten scepter zwiepend,
een knieval, een gelach, ze hoonden hem, ze riepen:
Wees gegroet, wees gegroet in dit land van melk en honing
kraait een haan, kraait jouw haan wel koning, koning?
Ze spuwden hem, duwden hem, sloegen hem, vroegen hem:
“Gaat het goed, jij jodenkoning, hoe bevalt je deze kroning?”
Toen brachten ze hem weg, verzadigd van de slagen
en dwongen een vreemde om het kruis voor hem te dragen.
Heeft hij niet ooit gezegd: “Wie mij volgt, wie ’t wil wagen,
kom achter mij en leer je kruis te dragen.”
Wees gegroet, wees gegroet in dit land van melk en honing kraait een
haan, kraait jouw haan wel koning, koning?

Het kruis wordt binnengedragen
Matteüs 27, 33-35, 38-39
V

Ze kwamen bij een plek die Golgota genoemd werd, wat schedelplaats
betekent. Ze gaven Jezus met gal vermengde wijn te drinken.
Nadat ze Hem gekruisigd hadden, verdeelden ze zijn kleren onder elkaar door er om te dobbelen.
Daarna werden er naast hem twee misdadigers gekruisigd. De voorbijgangers keken hoofdschuddend toe en dreven de spot met Hem.
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♫ Golgota
Golgota, jij kleine heuvel, jij vraagt wie men daar belaagt?
Jij draagt wie is God geklaagd. Wijn met gal, een bitt’re dood
en zijn mantel wordt verloot. Men kan lezen, wie ze doden:
Jezus, koning van de Joden.
Golgota, jij kleine heuvel, drie man tors je op je rug,
twee zijn om hun roof berucht. Maar die ene middenin
weet jij wat die ooit beging? Kun jij dragen wie ze doden:
Jezus, koning van de Joden.
Golgota, jij kleine heuvel, mensen gaan hier gauw langszij,
vloeken, schelden, in ’t voorbij: “Hoe snel bouw je aan Gods huis?
Trek jezelf eens van dit kruis, als je kunt, jij zoon der goden,
kom dan, koning van de Joden.”
Golgota, jij kleine heuvel, wordt een bergtop in de tijd
door wie op jouw schouders lijdt. Luister mee: een laatste klacht,
in het duister van de nacht sterft die mens zijn duizend doden,
Jezus, koning van de Joden.

Gebed
V
A

Laat ons bidden:
Jezus, U bent ons voorbeeld.
Schenk ons kracht naar kruis
en geef ons ook de kracht
om anderen te helpen
hun kruis te dragen.
Blijf in ons hart.

♫ Mijn God, mijn God, waarom?
Jezus
Mijn God, mijn God, waarom verlaat U mij?
Waarom bent U zo ver, mijn spoor zo bijster?
Merkt U dan niet hoe ik hier wordt geteisterd?
Waarom blijft U zo stil in deze razernij?
Mijn God, mijn God, als U mij hier zo ziet,
kapot, verdroogd, te tellen zijn mijn botten
en grauwe massa’s die mij honds bespotten,
mijn God, mijn God, waarom doet U dan niets?
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Koor
Mijn God, U bent niet doof voor onze klacht?
U troont toch op het lied dat wij hier zingen,
woont in muziek waarmee wij U omringen,
wij hebben niet vergeefs op U gewacht.
Jezus
Mijn God, Eli. Waarom?
Koor
Hij heeft naar onze vriendschap hier gesnakt,
ons in zijn laatste zucht nog aangesproken.
En wij, wij hebben zijn genegenheid gebroken,
zijn liefde als een bloem in bloei geknakt.

Kruishulde
♫ Dromen
Wij droomden ons een weg door onze dood
waarin we op Gods adem zouden leven;
een leven in Gods hand en hart geschreven.
Wij droomden van een liefde in het groot.
Wij droomden, maar wij zaten op dood spoor;
de mensenzoon is voor ons oog gekruisigd,
een wereldpanorama zonder uitzicht.
De aarde draait, die aarde draait maar door.
Wij droomden van een hemel, open huis,
van open armen, wij bij Hem geborgen,
en alles nieuw, ’t werd avond en ’t werd morgen.
Wij werden dromend wakker bij dat kruis.
Wij dromen, droom, droom in Gods naam door.
Voor onze haat is nu het doek gevallen.
De doden zijn niet dood, ze leven allen.
Ze vinden in het graf bij God gehoor.
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Wij dromen, visioenen breken door.
De mensenzoon op onze schuld gespijkerd;
wij zijn een wereld aan zijn liefde rijker
en komen zijn vergeving op het spoor.
De doden zijn niet dood, ze leven allen.
Ze vinden in het graf bij God gehoor.

Gebed
V
A

Laat ons bidden:
Jezus, U hebt het voorbeeld gegeven.
Laat ons kracht putten
uit uw moed en liefde.
Blijf in ons hart.

Matteüs 27, 59, 71
V

Jozef van Arimatea nam het lichaam van Jezus mee, wikkelde het in
zuiver linnen en legde het in het nieuwe rotsgraf dat hij voor zichzelf had
laten uithouwen.
Maria van Magdala en de andere Maria gingen tegenover het graf van
Jezus zitten en bleven daar achter.

♫ Graflegging
Kom, we dragen je op handen nu je lichaam ons slechts blijft
om je wonden te verbinden, jou in doeken weer te winden,
als een kleinood ingelijfd.
Kom, we geven je uit handen, welterusten op je plek.
Het is sabbat, rust geboden, jij mag slapen bij de doden, slapen
totdat God je wekt.

♫ Duet van de twee Maria’s
Maria van Magdala
Is dit het einde van de mensen? Zand erover, steen ervoor?
Dood is dood, vervlogen wensen? Mensen eeuwig op dood spoor?
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Maria van Bethanië
Word je hier nou voor geboren, voor een gat diep in de grond?
Weet je dit al van te voren, is dit dus je horizont?
Maria van Magdala
Is dit alles voor de aarde, tollend naar haar laatste grens?
Wat is dan de diepste waarde van die pas gestorven mens?
Maria van Bethanië
En kun jij j’ hierin verslapen, het verliezen van je graf?
Ben je voor de dood geschapen waar God jou de adem gaf.
Maria van Magdala en Maria van Bethanië
Mensen gaan en mensen komen, opgeschreven in Gods hand.
Leven door God ingenomen aan die verre overkant.
Koor
En ze slapen en ze dromen totdat Hij hen wakker maakt,
in zijn warme onderkomen hen met licht en liefde raakt:
“Wakker worden niet meer slapen, ogen open, kijk me aan.
Ik heb alles nieuw geschapen, het is tijd om op te staan.”
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