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Overweging op Goede Vrijdag 10 april 

 

 

Lijdensverhaal: Het verhaal van een levende  

(t. Huub Oosterhuis; Verzameld liedboek p.445) 

 

Hij wierp zich op de aarde neer en bad: 

Abba, Vader, als het mogelijk is, 

laat deze beker mij voorbij gaan. 

Maar niet mijn wil geschiede, maar uw wil. 

 

Zij sleepten hem naar Golgota, de schedelplaats. 

Toen zij hem gekruisigd hadden, 

verdeelden zij zijn kleren 

en dobbelden om zijn omslagdoek. 

 

Het was negen uur 's morgens 

toen zij hem kruisigden. 

Samen met hem 

kruisigden zij ook twee rovers, 

de één rechts, de ander links van hem. 

 

Voorbijgangers hoonden hem, 

de priesters en de schriftgeleerden  

spotten onder elkaar: 

anderen heeft hij gered, 

zichzelf kan hij niet redden. 

 

Het werd middag, 

duisternis viel over heel het land - 

het werd drie uur in de middag. 

Toen riep hij: 

Eloï, éloï, lamá sabáktaní –  

dat is vertaald: 

God, mijn God, 

waarom hebt Gij mij verlaten? 

 

Toen schreeuwde hij onverstaanbaar  

en was dood. 

 

Psalmgebed van Goede Vrijdag: lied 22a  

(vert. Huub Oosterhuis, m. Bernhard Huijbers; 

Gezangen voor Liturgie 22-I) 

 

Gebed in grote nood  

(Dietrich Bonhoeffer, november 1943) 

 

Heer God, 

ik zit diep in de ellende. 

Zorgen drukken me loodzwaar op de borst, 

ik weet niet meer hoe hier uit te komen. 

 

God, wees genadig en help. 

Geef kracht om te kunnen dragen 

wat u op me afstuurt. 

Laat de vrees mij niet in zijn greep krijgen. 

 

Zorg als een vader voor mijn dierbaren, 

vooral voor de vrouwen en de kinderen, 

behoed hen met uw sterke hand 

voor alle kwaad en voor alle gevaar. 

Barnhartige God, 

vergeef me alles, waar ik bij u 

en bij mensen verkeerd heb gehandeld. 

 

Ik vertrouw op uw genade 

en geef mijn leven geheel in uw hand. 

Doe met mij zoals het u behaagt 

en zoals het goed voor me is. 

Of ik leef of sterf, 

ik blijf bij u en u blijft bij mij, mijn God. 

Heer, ik wacht op uw redding en op uw rijk. Amen. 

 

Orgelkoraal 

 

Meditatie  

 

Een heel kort lijdensverhaal, dat wat we hoorden. 

Huub Oosterhuis bracht het verhaal over Jezus’ 

martelgang en dood terug tot de essentie.  

 

Waren we hier met een hele gemeenschap 

geweest, dan hadden we bijna heel Matteüs 26 en 

27 gelezen. Daar staat nog veel meer in. Want in 

de loop van de mondelinge overlevering zijn de 

verhalen steeds verder uitgebreid. 

 

Maar dat korte, dat voelt passend bij hoe het nu is. 

Bij deze tijd van sociale stilte en van afstand 
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houden. Bij de lege dagen die sommigen nu 

doormaken.  

 

Juist in deze dagen leven we mee met het lijden 

dat er is. Om ons heen; soms heel nabij. Mensen 

zijn ziek. Soms is de dood heel dichtbij. Mensen 

overlijden. Er is verdriet. 

Voor hen en voor ons eigen verdriet zongen we 

psalm 22 en riepen met Jezus uit: God mijn God, 

waarom hebt Gij mij verlaten? 

Een zwarte plank zien we vandaag. Met vijf lange 

spijkers. 

 

75 jaar geleden bad Dietrich Bonhoeffer een gebed 

‘in grote nood’. Een kreet uit zijn hart. 

We kunnen ons alleen maar vaag iets voorstellen 

bij zijn situatie. Hij zit in de gevangenis. Een plek 

vol ontberingen. Bijna zeker ten dode 

opgeschreven. Zou hij ooit nog vrij komen? Geen 

vogel die een lied zingt van vrede. Geen vlam die 

het donker laat oplichten. 

 

Zijn gebed in nood geeft me moed. En hoop. Ik 

vroeg me af waardoor dat kwam. En las het 

daarom nog eens. 

Hij roept niet, zoals psalm 22: ‘waarom?’ God, 

waarom hebt u mij verlaten? Zoals we nu zouden 

kunnen vragen: waarom corona? 

Bonhoeffer vraagt niet naar een reden of een 

bedoeling. De nood is zijn vertrekpunt. Drie 

zinnen. In enkele woorden hoor je zijn wanhoop: 

“Ik zit diep in de ellende. 

Zorgen drukken me loodzwaar op de borst, 

ik weet niet meer hoe hier uit te komen.” 

 

Daarna kijkt hij vóóruit. 

Hij benoemt wat hij nodig heeft: kracht om te 

kunnen dragen. Weerbaarheid tegen de angst. 

Gods ontferming over wie hem lief zijn. Vergeving 

voor zijn eigen misstappen. 

 

Geen enkele vraag om te laten stoppen wat nu 

gaande is. Geen vraag om bevrijding. Wel spreekt 

hij uit waar hij niet zonder kan, wil hij het 

volhouden. Kracht. Weerbaarheid. Vergeving. En 

dat wat hij niet in de hand heeft, maar hem de 

meeste zorgen baart: hoe het met zijn geliefden 

gaat. 

 

En dan, wanneer hij dat van zich af gesproken 

heeft, eindigt hij met overgave. Alsof hij besloten 

heeft: de zorgen die mij kwellen, houd ik niet meer 

zelf vast. Ik leg ze in Gods hand. 

Het is of het hem ruimte geeft. Ruimte om zichzelf 

compleet aan God toe te vertrouwen. 

 

De kracht van zijn gebed is dat compacte. In 

weinig woorden zegt hij veel. 

Maar het kan schijnen of het allemaal heel snel en 

soepel gaat. Van wanhoop naar overgave. Niets is 

minder waar.  

Zelf zei hij dat hij leefde ‘met God zonder God’. 

Vastbesloten om God in alles te zoeken. En om 

zoveel mogelijk Gods handen te zijn en God waar 

te maken. Zoals we dat ook nu doen zoveel we 

kunnen: zorgen voor elkaar. Boodschappen doen 

voor elkaar. Laten weten aan de ander dat we die 

niet vergeten. Het is niet God die dit allemaal 

regelt. Dat moeten we zelf doen. 

Maar Bonhoeffer bad intussen psalm 22. Hij 

probeerde ermee te leven dat hij het vaak allemaal 

niet wist. Voor hem was geloven als waken met 

Jezus in Getsemane. Het was als uitzien naar een 

nieuwe morgen, zonder te weten of die morgen 

ooit zou komen. Als de tekst bij de liturgische 

vormgeving: 

 

Blijf wakker, wees aanwezig tegen het donker in.  

De morgen zal bevrijding en leven brengen. 

 

Dat was, wist Dietrich Bonhoeffer, waar hij het 

mee moest doen. 

En het is, weten wij, waar wij het mee moeten 

doen. Met hoop en een belofte. 

 

Misschien is dat wel wat me nog het meest troost 

in de woorden van Bonhoeffer. Dat hij het 

volhoudt in de ellende. Dat hij het uithoudt met de 

onzekerheid en met het niet weten. En dat hij die 

niet probeert op te lossen of te verbloemen. Dat hij 
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de zwarte nacht van dit bestaan niet ontkent. Dat 

hij het verdriet er laat zijn zoals het er is. Dat de 

werkelijkheid soms een zwarte plank is met vijf 

harde spijkers. 

 

 

Lied: ‘Laten wij dan nu begraven’ 

(t. Marijke de Bruijne, m. Peter Rippen; uit: “Als de 

graankorrel sterft”)  


