
Goede vrijdag 

 

Via Dolorosa 

 
Langs de Via Dolorosa in Jeruzalem die dag,  
verdrongen zich de mensen in de straat. 
Daar staarden ze Hem na: 
de man die sterven moest op Golgotha. 
  
Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg, 
ging de Christus, onze Koning als een lam. 
Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart, is Hij gegaan, 
langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha. 

 
De lijdensweg van de Heer, zijn via dolorosa, komt uit op het kruis. En goede Vrijdag is de 

dag waarop we als christenen daaraan denken. Het is een zwarte vrijdag, vanwege de pijn, 

de afwijzing en omdat we in dit lijden ook de nederlaag zien van zoveel goeds, dat nergens 

op uitkomt. Dat in deze wereld het kwaad zoveel macht heeft.  

En toch goede vrijdag. Want God brengt door het sterven van zijn Zoon vrede. Zoals wel 

vaker uit kwaad het goede groeit, dat in alle haat er toch weer liefde is. Vandaag een goede 

Vrijdag in quarantaine, wie zou vandaag niet denken aan al die doden door dit virus en alle 

bijkomende schade in mensenlevens in toekomstperspectief. Maar we bidden dat ook in dit 

kwaad nog wonderen gebeuren, mensen opbloeien, de wereld wint aan goedheid en zorg 

voor elkaar.  

 

 

O Hoofd vol bloed en wonden, Lied 576b: 1,7 

 

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. 

 

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.  



Aan het kruis zei Jezus; waarom hebt u mij verlaten? We denken aan ieder die eenzaam 

stierf, aan ieder die zich alleen voelt door alle maatregelen, thuis, in het verpleeghuis, in een 

ziekenhuis. 

Aan het kruis zei Jezus: Heden zul je met Mij in het paradijs zijn en we bidden dat wie 

sterven moet, ook de hemel om zich heen merkt, de engelen die je geleiden, God die met je 

is, en mensen die zo nabij mogelijk zijn, in woord en gebaar.  

In uw handen beveel ik mijn Geest zei Jezus, aan het kruis, en we bidden dat we zelf ook in 

overgave deze tijd kunnen leven en volhouden. 

Het is volbracht zei de Heer, Hij had alles vervuld, tot het bittere eind en heeft voor ons 

vrede en verzoening gevonden bij God. En we bidden dat onze wereld door deze crisis heen 

ook een keer: het is volbracht kan zeggen. 

 

 

We doven nu het licht, en wachten op de Paasmorgen 

 

Kaars wordt gedoofd 

 

 

Als alles duister is, Lied 598 

 

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur, 

dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft. 

Houd moed, ik heb de wereld  overwonnen 

 

 

Lied 904:1,5 beveel gerust uw wegen 

 

1. Beveel gerust uw wegen, 
Al wat u 't harte deert, 
der trouwe hoed' en zegen 
van Hem, die 't al regeert. 
Die wolken, lucht en winden 
wijst spoor en loop en baan, 
zal ook wel wegen vinden 
waarlangs uw voet kan gaan. 
 

5. Maar blijft gij met vertrouwen 
naar God zien in de nacht; 
dan doet Hij u aanschouwen 
wat gij het minst verwacht. 
Eens zal Hij u bevrijden 
ook van de zwaarste last, 
houd moedig bij het strijden 
aan zijn beloften vast. 


