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Liturgie voor een huisdienst, enkele tips1: 
 
 Welkom zuster, broeder, aan jou, u, jullie. Met het Avondmaal begint formeel het 

Paasfeest. Het is dan ook vreemd dat niet in de gemeente te kunnen vieren. 
Niettemin hopen we via deze ‘dienst op papier’ met liederen en een bijbellezing over 
de voetwassing betekenis aan deze extra bijzondere avond te geven waarin we elkaar 
proberen vast te houden. Tevens vindt u een liturgie voor de Goede Vrijdag en een 
gebed voor de Stille Zaterdag. Voor  de Paasdienst ontvangt een aparte zending. 

 
 Overweeg deze huisdienst op het gebruikelijke tijdstip als andere jaren te houden. Dat 

verbindt de eenheid: als we dezelfde teksten beleven wordt de afstand minder groot. 
 

 Overweeg om van tevoren één (of twee) c.d.(‘s) met (religieuze) muziek te kiezen, 
één om mee te beginnen en één om aan het slot mee te eindigen.  

 
 Zo kunt u ook een kaars met lucifers klaarzetten. Een kaars branden is voor de Goede 

Vrijdag extra belangrijk vanwege het doven. 
 

 Wanneer u met zijn tweeën bent, kunt u de liturgische, en de liedteksten (als een 
gedicht) om en om voorlezen. De liederen mag u uiteraard ook zingen. Of alles in 
stilte overdenken. 

 
 Overweeg bij wat voor onderdeel u zou willen staan, of blijven zitten. 

 
 Indien in de Stille Week gebruik, is de collecte bestemd voor:  

 
 Op de laatste bladzijde is pastoraal nieuws te vinden, en enkele mededelingen. 

 
 
 
 
 
 
 

U goede diensten, vrede en alle goeds toewensend,  
in verbondenheid  

ds. Pieter Post. 
 
 

 
 
 

                                                             
1 Deze orde van dienst is geïnspireerd door het doopsgezinde dienstboek De gemeente komt samen (1998). 



2 
 

Goede Vrijdag  
10 april 2020 

 
Toelichting 
Passend op de Goede Vrijdag is het Beklag Gods, of ook wel De Verwijten. Eenmaal in het 
jaar spreekt God zich via de liturgie uit over ons en onze wereld. De zich herhalende 
beginwoorden zijn ontleend aan het boek Micha 6:3-5, beginnend met: ‘Gemeente van 
mij, wat heb ik je gedaan en waarmee heb ik je vermoeid? Antwoord mij!’ Het accent ligt 
op de lijdende God: ‘Waar zijn jullie, en welke rol spelen jullie bij al het lijden en onrecht?’ 
 

De gemeente komt in gedachte samen 
 

 
 Ontsteek een kaars en laat het stil worden 
 Het Passieverhaal volgens de evangelist Marcus 15:1-39 (Naardense vert 2014, 

herziene) 
 
1 Meteen in de ochtendvroegte hebben de heiligdomsoversten met de oudsten en de 
schriftgeleerden, ook heel het sanhedrin, een raadsbesluit gereed; ze binden Jezus, brengen 
hem weg en geven hem over aan Pilatus. 

2 Pilatus ondervraagt hem: u, bent u de koning van de Judeeërs? 
Maar hij zegt tot hem ten antwoord: ú zegt het! 

3 De heiligdomsoversten hebben hem toen van vele dingen beschuldigd. 

4 Maar wéér heeft Pilatus hem ondervraagd. 
Hij zegt: u antwoordt niets?- zie van hoeveel ze u beschuldigen! 

5 Maar Jezus antwoordt hem met niets meer, tot verwondering van Pilatus. 

6 Maar bij een feest heeft die hun altijd één gevangene vrijgelaten, en wel wie zij vroegen. 

7 Maar de zo genoemde Barabbas heeft vastgezeten, bij de opstandelingen die tijdens de 
opstand een moord hadden begaan. 

8 De schare klimt op en begint van hem te vragen wat hij altijd voor hen heeft gedaan. 

9 Maar Pilatus antwoordt hun en zegt: wilt ge dat ik u de koning der Judeeërs loslaat? 

10 Want hij heeft onderkend dat de heiligdomsoversten hem uit afgunst hebben 
overgegeven. 
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11 Maar de heiligdomsoversten stoken de schare op dat hij hun liever Barabbas 
moet loslaten. 

12 Maar weer antwoordt Pilatusen hij heeft tot hen gezegd: wat moet ik dan doen met hem 
die gij de koning der Judeeërs noemt? 

13 Zij schreeuwen wéér: kruisig hem! 

14 Maar Pilatus heeft tot hen gezegd: maar welk kwaad heeft hij gedaan? 
Zij schreeuwen overluid: kruisig hem! 

15 Pilatus is van zins om voor de schare te doen wat geschikt is 
en laat aan hen Barabbas los; Jezus laat hij geselen en geeft hij over om gekruisigd te 
worden. 

16 Maar de soldaten voeren hem af naar binnen de hof, dat is een ‘pretorium’,- 
en roepen de hele afdeling samen. 

17 Ze hullen hem in purper, vlechten een doornenkroon en zetten hem die op. 

18 Dan beginnen ze hem te verwelkomen: wees gegroet, koning der Judeeërs! 

19 Ze hebben hem met een riet op het hoofd geslagen en hebben hem bespuwd; 
op de knieën vallend hebben ze hem gehuldigd. 

20 Wanneer ze hem bespot hebben trekken ze hem het purper uit en trekken ze hem zijn 
eigen kleren aan. Ze voeren hem naar buiten om hem te kruisigen. 

21 Een voorbijganger, een zekere Simon van Cyrene, die van een akker komt, de vader van 
Alexander en Rufus, dwingen ze om zijn kruis te tillen. 

22 Ze brengen hem op de plaats ‘Golgota’; vertaald is dat ‘schedelplaats’. 

23 Ze hebben hem wijn met mirre gemengd gegeven, maar híj neemt er niet van. 

24 Dan kruisigen ze hem, en ‘verdelen zijn kleren, werpen daarover een lot’ (Ps. 22,19), 
wie wát mag wegdragen. 

25 Het is ‘derde uur’ geweest als ze hem kruisigen. 

26 (In) het opschrift met zijn strafgrond is opgeschreven geweest: ‘de koning der Judeeërs’. 

27 Samen met hem kruisigen ze twee rovers, één rechts en één links van hem. 
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28 Zo wordt het Schriftwoord vervuld dat zegt: 
hij wordt bij wettelozen gerekend 
(Jes. 53,12). 

29 Die aan hem voorbijtrekken hebben hem belasterd; ‘ze schudden hun hoofden’ (Ps. 
22,8) en zeiden:  

ach toch, jij die de tempel oplost en in drie dagen opbouwt, 30 red jezelf en daal af 
van het kruis! 

31 Net zo ook de heiligdomsoversten; zij spotten tegen elkaar, met de schriftgeleerden, 
en hebben gezegd: 
anderen heeft hij gered, zichzelf redden vermag hij niet!- 

32 de Gezalfde, de koning van Israël,- laat hij nu afdalen van het kruis, 
opdat wij zien en geloven! 
Ook die samen met hem gekruisigd zijn hebben hem beschimpt. 

33 Als het zesde uur aanbreekt, geschiedt er duisternis over heel het land tot aan het 
negende uur. 

34 In het negende uur schreeuwt Jezus met grote stem: 
Eloï, Eloï, lama sabachthani? 
Vertaald is dat: mijn God, mijn God, waartoe hebt ge mij verlaten? (Ps. 22,2) 

35 Sommigen van wie daar stonden hebben, toen ze dat hoorden, gezegd: 
zie, ‘Elia’ is zijn stemgeluid! 

36 Maar zomaar iemand die toesnelde vulde een spons met azijn, 
stak die op een riet en heeft hem te drinken gegeven, zeggend:  

láát hem, we zien wel of Elia komt om hem er vanaf te halen! 

37 Maar dan laat Jezus een groot stemgeluid gaan en blaast de geestesadem uit. 

[hier blaast u de kaars uit waarop stilte volgt] 

38 Het voorhangsel van de tempel scheurt in tweeën, van boven tot beneden. 

39 En als de honderdman die tegenover (hem) bij hem staat ziet dat hij zó de geestesadem 
uitblaast, zegt hij: 
waarlijk, deze mens is een zoon van God geweest! 
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 Stilte 
 Het beklag Gods (naar Micha 6,3-5, naar Niek Schuman)  

 
 
Mijn volk, wat heb ik jou gedaan  
en waarmee heb ik je zo vermoeid?  
Ik heb jou bevrijd uit harde handen  
en je gered uit de macht van tirannen.  
Maar jij bent zelf onderdrukker geworden  
en maakte de minsten der mensen tot slaven.  
 
Mijn volk, wat heb ik jou gedaan  
en waarmee heb ik je zo vermoeid?  
Ik ben met jou mee door de tijden gegaan  
en wees je de weg van het recht.  
Maar jij bent voor de verleiding bezweken  
en koos voor het recht van de sterkste.  
 
Mijn volk, wat heb ik jou gedaan  
en waarmee heb ik je zo vermoeid?  
Ik heb jou als mijn wijngaard verzorgd,  
wat had ik nog meer moeten doen?  
Maar wrang zijn de vruchten geworden,  
zuur is de wijn van het verstoorde feest.  
 
Mijn volk, wat heb ik jou gedaan  
en waarmee heb ik je zo vermoeid?  
Ik heb de demonen verdreven  
en gaf deze wereld in vrijheid aan jou.  
Maar jij hebt hele volkeren gegeseld,  
offerde hen aan de geest van gewin.  
 
Mijn volk, wat heb ik jou gedaan  
en waarmee heb ik je zo vermoeid?  
Ik schiep oceanen en vijf continenten  
om bruggen van vrede te bouwen.  
Maar jij hebt de aarde grondig verdeeld in mijn en in dijn,  
in meer en in minder.  
 
Mijn volk, wat heb ik jou gedaan  
en waarmee heb ik je zo vermoeid?  
Ik vertrouwde jou de luchten toe,  
kolommen van wolken en licht.  
Maar jij hebt de lucht onveilig gemaakt  
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en jij verzon een dodelijk licht.  
 
Mijn volk, wat heb ik jou gedaan  
en waarmee heb ik je zo vermoeid?  
Ik strooide het koren over de velden  
en maakte de bodem vruchtbaar voor velen.  
Maar jij hebt het voedsel in wapen verkeerd  
en weigert het brood te breken en te delen.  
 
Mijn volk, wat heb ik jou gedaan  
en waarmee heb ik je zo vermoeid?  
Ik schonk jou het water, opende bronnen  
en stromen van leven voor al wat beweegt.  
Maar jij hebt de zeeën bezoedeld en rivieren vervuild tot riolen.  
 
Mijn volk, wat heb ik jou gedaan  
en waarmee heb ik je zo vermoeid?  
Ik heb wie jou kwelden geslagen, gehoord je geroep  
en gezien je ellende.  
Maar jij hebt je ogen en oren gesloten voor allen  
die zwerven en zoeken naar rust.  
 
Mijn volk, wat heb ik jou gedaan  
en waarmee heb ik je zo vermoeid?  
Ik heb jou geroepen,  
benoemd tot gemeente van het weerloze lam onder de mensen.  
Maar jij,  
jij hebt in mijn naam het buskruit uitgevonden,  
en erger.  
 
Waarom heb jij Christus opnieuw gekruisigd?  
Mijn volk, antwoord mij! Antwoord mij! 
 
 Moment van rust 
 Voorbeden 

 
Wij gedenken hem die meer deed dan gewoon was 
en bidden voor alle mensen  
verraden, verloochend, miskend en bespot 
om hun inzet voor een betere wereld 
die gaan langs afgronden en door diepe dalen 
 
voor wie monddood worden verklaard 
om hun boodschap van recht en vrede 
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voor wie geboren zijn in een ander land 
en wegens een andere overtuiging 
voor wie gebukt gaan onder discriminatie 
gekrenkt, gepest 
en niet begrepen worden 
 
voor wie het water tot de lippen stijgt 
en naar geest en lijf vergaan van de angst en de pijn. 
 
Dat zijn overwinning onze overwinning mag zijn 
en wij rust vinden. 
  
(Pieter Post) 

 
 Zingen of lezen lied 610 ‘Zo dor en doods’ |t. S.de Vries/mel. Mainz 1628 

 
 

 
 
3 Zijt Gij het, Heer, 
die weet wanneer 
wij ooit zullen herleven? 
Met uw adem kunt Gij toch 
ons het leven geven? 
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6 Blaas met uw Geest 
In ons het feest 
dat allen zal verwarmen. 
Open ons het vergezicht 
op uw groot erbarmen! 

 
 Zegenbede 

 
De Ene, hij zegene ons en hij behoede ons – Amen 
 

 Cd muziek 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


