Goede Vrijdag
Op dit uur staat de tijd een ogenblik stil.
Wij volgen de weg die Hij is gegaan ten einde toe:
de weg die heden ten dage velen mensen gaan:
lijden aan de wereld, sterven voor nieuw leven.
Wij gaan mee op die weg
met Hem die zich gaf ten einde toe.
Open ons hart en ons verstand
dat onze ogen mogen opengaan…
Zijn laatste zeven woorden…
De zeven laatste woorden van Jezus laten ons de weg zien
die hij is gegaan.
Zijn Woorden… brug tussen menselijk einde en onbekende overkant.
Ze schudden het leven tot in de fundamenten.
Een ondoorgrondelijke hoop blijft overeind.
Hoe donker ook: verrijzenis komt in zicht!
1. MIJN GOD, MIJN GOD, WAAROM HEBT U MIJ VERLATEN?
Zich verlaten voelen door de meest geliefde.
Zich verlaten voelen door de meest nabije.
Zich verlaten voelen door wie de sterkste steun moest zijn.
Zonder antwoord, zonder uitleg, zonder troostend woord.
Maar hij roept Hem, wanhopig zoekend,
troosteloos klampt hij zich aan Hem vast.
God, waar bent U, ik heb U zo nodig.
2. VADER, VERGEEF HET HUN, WANT ZIJ WETEN NIET WAT ZE
DOEN!
Jezus bidt, maar niet voor zichzelf. Hij bidt voor hen die niet
gehoord hebben, niet gezien. Voor hen die Jezus niet konden of niet
wilden horen, niet konden of wilden zien. Jezus bidt voor hen, voor
wie hij gekomen is.
Ondanks zijn eigen pijn opent hij zijn hart voor de andere.
Mensen zitten vast aan zichzelf. Ze beseffen niet hoeveel pijn ze
anderen aandoen. Het is hun vergeven…
3. IK BELOOF JE, VANDAAG NOG ZUL JE MET MIJ IN HET
PARADIJS ZIJN!
Jezus richt zich tot hem die naast hem hangt, zijn naaste.
Met het sterke geloof van Jezus in een leven na de dood,

omarmt Hij nu ook de zondaar die zijn fouten beseft.
Hij geeft hem niet alleen vergeving maar geeft hem hoop in wat
komen gaat. God blijft immers God, ook na de dood, na de misstap:
Hij laat het donker niet winnen.
4. VROUW, DAAR IS NU JE ZOON ... DAAR IS JE MOEDER …
Jezus richt zich tot zijn trouwste volgelingen.
Hij richt zich tot Maria, zijn moeder en tot Johannes zijn geliefde
leerling. Maria en Johannes, trouw tot aan zijn dood.
Vertrouwde banden moeten loslaten,
herschikken van lang bestaande relaties, het is vooruitziende zorg.
5. IK HEB DORST
Zich van God verlaten voelend, roept Jezus: Ik heb dorst!
Geledigd worden, gebroken worden, uitdoven….
Afgrond van angst en ellende die ondraaglijk veel pijn doet.
Er is geen ontsnappen aan voor wie bewust sterft.
Dorstend naar God vervolgt Jezus zijn weg.
6. VADER, IN UW HANDEN BEVEEL IK MIJN GEEST!
Zijn laatste levensadem blaast hij uit.
Levensadem, door God gegeven aan het begin
Levensadem, aan God teruggegeven aan het einde.
Vertrouwvol het leven in Gods handen leggen.
7. HET IS VOLBRACHT
Trouw tot aan de dood. Hij is zijn weg gegaan, zoals zijn Vader
hem ingaf. Inzet, zoveel verder reikend dan eigen belang en eigen
zorg. Verantwoordelijkheid nooit ontvlucht. Aan de gelofte trouw
gebleven tot het einde.
Bezinning
Terwijl de hele wereld rondtolt
staat het kruis van Jezus rechtop,
want op het kruis heeft de Liefde overwonnen.
Omdat God liefde is en wij naar zijn beeld zijn geschapen
heeft alleen de liefde toekomst, de echte liefde.
En af en toe zie je hoe het beeld van God
doorbreekt in mensen.
Soms breekt Gods beeld door in mensen.
Dan zie je hoe Jezus’ gegevenheid tot op het kruis
vruchtbaar wordt in mensen.
Gods herscheppende Geest

waait ook vandaag nog over de aarde.
Laat u door Hem bezielen.
Het wordt Pasen!

De viering van deze Goede Vrijdag kunt u met ons mee beleven:
www.stefanus.nl/vieringen-antoniusabt
www.stefanus.nl/vieringen-gh
Veel inspiratie en bemoediging!

