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Goede Vrijdag 

19 april 2019 
19.30 uur Hofkerk, Delft 

Voorganger: ds. Taco Smit & ds. Caroline der Nederlanden 
Organist en pianist: Christo Lelie 

Koor: Delft Blue o.l.v. Peter van der Leeuw 
Bariton: Erik Bleichrodt 
Lector: Peter Siepman 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op Goede Vrijdag volgen we Jezus in zijn laatste uren, op de moeilijke tocht 
van lijden en sterven aan het kruis. Het is een weg van opoffering, een weg 
van aanvechting in Getsemané, en een weg van moed, van diep vertrouwen 
op God, dat Hij zijn Zoon niet zal laten vallen. 

 
Kleur: Paars, de kleur van boete en inkeer.  
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Via Crucis | Franz Liszt (1811-1886) 
 
De indrukwekkende soberheid van de Via Crucis leert ons een totaal nieuwe 
Liszt kennen. In zijn vroegere briljante pianowerken overweldigt de virtuoze 
‘verpakking’, maar in zijn laatste levensjaren dunde hij die meer en meer uit. 
Het ging hem louter nog om de inhoud. De verpakking werd uiterst sober en 
de inhoud des te rijker: met vernieuwende muzikale ideeën, bijzondere 
thema's, de ongewone harmonieën korte, maar aangrijpende frases van de 
bariton, de indrukwekkende klaviersolo’s en de mediterende koren creëerde 
Liszt unieke passiemuziek van een uitzonderlijke diepgang. 
 
De teksten van zijn 'Via Crucis' kunnen onderverdeeld worden in drie 
categorieën: 
(1) korte bijbelcitaten of de titel van één van de veertien staties van de 
kruisweg. Deze worden alle gezongen in het Latijn, behalve het Aramese 
citaat "Eli, Eli..."; 
(2) gregoriaanse hymnen: "Vexila Regis" en "O crux ave" en de sequens 
"Stabat Mater"; 
(3) Lutherse koralen: "O Haupt voll Blut und Wunden" (tekst: Paul Gerhardt / 
muziek: Hans Leo Hassler) en "O Traurigkeit" (tekst: Zangboek Mainz - 
1628). Sommige staties zijn bij Liszt "woordeloos", zoals bijvoorbeeld de 
vierde statie waarin Jezus zijn moeder ontmoet. Dit treffend beeld spreekt zo 
voor zichzelf dat Liszt hier geen tekstduiding aan toevoegt. Wel gaat hij 
muzikaal, vooral harmonisch, het verst in het aftasten van de grenzen van de 
tonaliteit.  
Liszt voltooide het werk uiteindelijk in 1879. Tijdens zijn leven werd het echter 
nooit uitgevoerd. De eerste uitvoering vond pas plaats op Goede Vrijdag van 
het jaar 1929 in Boedapest. 
 
In de viering van vandaag voeren Delft Blue en pianist Christo Lelie zeven 
delen uit de Via Crucis uit:  
- inleiding Vexillia regis 
- statie IV: Jesus begegnet seiner heiligen Mutter 
- statie VI: O Haupt voll Blut 
- statie IX: Jesus fällt  zum dritten Mal 
- statie XI: Jesus wird ans Kreuz geschlagen 
- statie XII: Jesus stirbt am Kreuze 
- statie XIV: Jesus wird ins Grab gelegd 
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Kruiswegstaties uit de Hippolytuskerk 
 
In 1925 werden in de Hippolytuskerk te Deflt 14 staties ingewijd. Het gaat om 
enorme afbeeldingen van 2,8 bij 3,8 meter, ontworpen door de kunstenaar 
Herman Veldhuis. De kruiswegstaties pronkten bijna 50 jaar aan de muren 
van de kerk, waarna bij de restauratie in 1960 zes staties werden verwijderd. 
De overige acht konden in 1973 bij de sloop van de kerk worden gered.  
 
De afgelopen jaren zijn deze acht kruiswegstaties gerestaureerd nadat 
Stichting Kerkelijk Erfgoed Delft zich daarvoor heeft ingezet. De afbeeldingen 
zijn in Jugendstil-stijl getekend en van grote cultuurhistorische waarde.  
 
Momenteel worden ze tentoongesteld in de Oude Kerk te Delft, aangevuld 
met andere afbeeldingen over het lijdensverhaal van Christus. De 
tentoonstellling is getiteld ‘Herrezen'. Over de restauratie en de staties van de 
voormalige Hippolytuskerk is ook een boek te koop, uitgegeven door de 
Stichting Kerkelijk Erfgoed Delft en te verkrijgen bij de tentoonstelling in de 
Oude Kerk. Meer informatie over de Stichting Kerkelijk Erfgoed vindt u op de 
website www.sked.nl  
 
 

 
  

http://www.sked.nl/
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● Stilte en stil gebed 
 

V.   Heer, wees ons nabij, 
G.   op u hopen wij 
V.   Bij U, Heer, schuilen wij 
G.  blijf ons niet ver. 
V.  Wees onze sterkte, iedere dag 
G.  Ook onze hulp in tijd van nood 
 Amen 

 
Gebed  

 
 Delft Blue ‘Vexilla Regis’ 
 

Vexilla 

regis prodeunt 
fulget crucis mysterium 

qua vita mortem protulit 
et morte vitam protulit. 

  De koningsvlag 

wordt gehesen, 
het kruismysterie openbaar,  
dat Hij, die Zijn leven gaf, 
door Zijn dood Leven geeft 

 
Impleta sunt que concinit 

David fideli carmine 

dicendo nationibus 

regnavit a ligno Deus. 
O crux ave, spes unica, 
hoc passionis tempore, 

piis adauge 

gratiam, 
reisque dele 

crimina. 
Amen. 

  Vervuld is, wat David 

al in de profetie aan 

alle volken verkondigde: 
Gods Koninkrijk door het kruis. 
Gegroet, o kruis, enige hoop 

in deze bange tijd, 
dat rechtvaardigen 

deugd doet 
en schuldigen 

vergeeft. 
Amen. 

 
● Inleiding 
 
 Exodus 12: 21-28 
 
 Zingen : Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij 

Liedboek 2013, 22: 1, 4 
 

1. Mijn God, Mijn God, waarom verlaat Gij mij 
en blijf zo ver, terwijl ik tot U schrei, 
en redt mij niet, maar gaat aan mij voor bij? 
Hoe blijft Gij zwijgen? 
Mijn God, ik doe tot U mijn kreten stijgen 
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bij dag, bij nacht. Tot U slechts kan ik vluchten, 
maar krijg geen rust, geen antwoord op mijn zuchten 
in klacht op klacht. 
 
4. Gij die mijn ogen 't levenslicht ontsloot, 
mij hebt geroepen uit de moederschoot, 
mij aan mijn moeders borst een rustplaats bood, 
voor kwaad beveiligd, 
Gij hebt mij U ten eigendom geheiligd. 
Gij, die alleen mijn God zijt en mijn Vader, 
blijf mij niet ver, want nu het onheil nadert 
helpt mij niet een. 

 
 Liszt   Statie IV, Jezus ontmoet Zijn moeder Maria (pianosolo) 
 

HET PASSIEVERHAAL 

 Lukas 22: 39-46 Getsemané 
 
 Lukas 22: 47-53 Gevangenname 
 
 Zingen  Licht voor de wereld 

Liedboek 2013, 587: 1 

 
1. Licht voor de wereld, geeft U zich gevangen 
in deze nacht van duistere belangen? 
Ik zoek U, Heer, en vraag U: maak mijn oren 
heel om te horen. 

 
 Lukas 22: 60,61 Verloochening 
 
 Zingen  Licht voor de wereld 

Liedboek 2013, 587: 2 

 
2. Eén mens moet sterven om een volk te redden. 
Door uw gehoorzaam lijden kan ik verder, 
warm ik mij aan uw liefde die niet loochent. 
Open mijn ogen. 

 
 Lukas 23: 13-16 Voorgeleiding 
 
 Liszt Statie VI, Sancta Veronica 
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O Haupt voll Blut und Wunden, 
Voll Schmerz und voller Hohn, 
O Haupt, zum Spott gebunden 

Mit einer Dornenkron', 
O Haupt, sonst schön gezieret 

Mit höchster Ehr' und Zier, 
Jetzt aber höchst beschimpfet: 

Gegrüßet sei'st du mir! 

 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. 

 
 Lukas 23: 23-26 Mensen dragen samen 
 
 Zingen  Licht voor de wereld 

Liedboek 2013, 587: 3 

 
3. Hemelse koning, door God uitgekozen, 
waarom staat U terecht als rechteloze? 
U hebt geen schuld, de waarheid is geschonden. 
U draagt mijn zonden. 

 
 Lukas 2: 34,35 Vrouwen wenen 
 
 Liszt Statie IX, Jezus valt voor de derde maal onder het kruis 
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Jesus cadit. 
Stabat Mater dolorosa 

Juxta crucem lacrimosa 
Dum pendebat filius. 

 Jezus valt. 
De moeder stond, diep bewogen, 
Naast het kruis, met wenende ogen  
Terwijl de Zoon te sterven hing. 

 
 Lukas 23: 35-43 Kruisiging 
 
 Liszt Statie XI, Jezus wordt aan het kruis genageld 
 

Crucifige.  Kruisigt hem 

 
 
 Lukas 23: 44-46 Sterven 
 
● Paaskaars wordt gedoofd 
 
 Liszt Statie XII, Jezus sterft aan het kruis 
 

Eli, Eli, 
 lama sabachthani? 

In manus tuas  
commendo spiritus meum. 

Consummatum est. 

 Mijn God, mijn God,  
waarom hebt Gij mij verlaten?  
In uw handen  
beveel ik mijn geest. 
Het is volbracht. 
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O Traurigkeit, O Herzeleid,  
Ist das nicht zu beklagen?  

Gott des Vaters einzigs Kind   
Wird zu Grab getragen.. 

O Traurigkeit, 0 Herzeleid! 

 O treurnis, o zielsverdriet,  
Is dat niet om te klagen?  
Het enig Kind van God de Vader 
Wordt ten grave gedragen 
O droefheid, o zielsverdriet. 

 

 

STILTE 
 

HET BEKLAG GODS/KRUISMEDITATIE 

Mijn volk, wat heb Ik misdaan of waarmee heb Ik u bedroefd? 
Ik heb de aarde voor de dag geroepen en aan jullie handen toevertrouwd, 
maar jullie hebben van Mijn tuin een wildernis gemaakt, 
Mijn levenswerk werd een dodenakker. 
Waarom laten jullie dat toe? 
 
Ik heb over jullie Mijn regenboog gesteld, 
een teken van vrede en toekomst, 
maar nog steeds staan dodelijke wapens gericht op mensen, 
nog steeds wordt Mijn goede schepping bedreigd. 
Waarom laten jullie dat toe? 
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 Kyrie eleison 

Zingen  Met de boom des levens 
Liedboek 2013, 547 refrein 

 

 
 
Ik heb mij laten kennen als Bevrijder,  
Ik heb het slavenhuis opengeslagen 
en de machten van de dood gespleten,  
zodat jullie de vrijheid in konden gaan. 
Maar nog steeds houden jullie elkaar in slavernij en belemmeren jullie elkaar. 
Waarom laten jullie dat toe? 
 
Ik heb Mij tot jullie Bondgenoot gemaakt 
Bondgenoot van allen die verdrukt worden, 
maar nog steeds worden tallozen getergd en geteisterd door terreur en 
tirannie. 
Waarom laten jullie dat toe? 

 
 Kyrie eleison 

Kyrie eleison  
wees met ons begaan  
doe ons weer verrijzen 
uit de dood vandaan 

 
Ik heb jullie Mijn wet gegeven, 
leidraad tot leven,  
en zo de richting aangegeven naar een dienend samenleven in liefde voor 
elkaar. 
Maar nog steeds zoeken jullie naar macht, 
nog steeds worden mensen overheerst en klein gehouden,  
nog steeds willen jullie heersen zelfs in het Koninkrijk Gods. 
Waarom laten jullie dat toe? 
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Ik heb jullie met overvloed gezegend, met dagelijks brood en meer dan dat, 
maar nog steeds sterven op Mijn akker mensen van honger en blijven 
kinderhanden leeg. 
Waarom laten jullie dat toe? 
 

 Kyrie eleison 
Kyrie eleison  
wees met ons begaan  
doe ons weer verrijzen 
uit de dood vandaan 

 
Ik heb jullie Mijn Woord gegeven, Mijn hartsgeheimen toevertrouwd, 
maar afgoden vinden nog steeds overal gehoor en mensen kiezen 
doodlopende wegen. 
Ze dwalen omdat ze Mij niet kennen,niet van Mij gehoord hebben. 
Waarom laten jullie dat toe? 
 
Ik heb Mijn eigen Zoon naar jullie toe gezonden, Mijn evenbeeld, Mijn 
uitgestrekte hand, 
maar Hij is afgewezen, uitgestoten, vernederd, weggeschopt in de dood. 
Waarom? 
 
Ik heb Hem bij jullie teruggebracht, de Levende die leven geeft, 
maar Hij gaat nog steeds telkens weer dood waar mensen worden 
gekruisigd, vertrapt, vernederd, doodgemarteld. 
Waarom laten jullie dat toe? 

 
 Kyrie eleison 

Kyrie eleison  
wees met ons begaan  
doe ons weer verrijzen 
uit de dood vandaan 

 
Mijn volk, wat heb Ik u misdaan, of waarmee heb Ik u bedroefd? 
Wat had Ik nog meer moeten doen, dat Ik er niet aan gedaan heb? 
Antwoord Mij! 

 
● Stilte 
 

Een gebed op Goede Vrijdag, afgesloten met Luthers avondgebed 
 
 Liszt Statie XIV, Jezus wordt in het graf gelegd 
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Ave crux, spes unica,  
mundi salus et gloria,  

auge piis justitiam.  
Reisque dona veniam  

 Ave crux 

 Gegroet, o kruis, onze enige hoop, 
heil en heerlijkheid van de wereld, 
gerechtigheid voor de vromen. En 
barmhartigheid voor de zondaren! 
Gegroet, o kruis! 

 
 Lukas 23: 50-54 In het graf gelegd 
 

 
 
 Zingen  Licht voor de wereld 

Liedboek 2013, 587: 7 

 
7. Rijke geschenken zou ik willen geven, 
eerbied en dank, de mirre van mijn leven. 
Eer aan de Heer, die dood en duister keerde, 
Licht voor de wereld. 

 
● Stilte 
 
 We verlaten in stilte de kerk 


