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Goede Vrijdag 2 april 2021 – livestream https://youtu.be/iBpLNnLRioE 
 

"De koperen slang" 
 

voorganger: Ds. Louis Krüger  muziek & zang: Peter Maat, Gerdien Stolk en Emma Visser 
  
 
Lied Toekomst vol van hoop – Sela 
 
STILTE 
 
Lied Johan de Heer 133 : 1 en 4  
 
1 
Hij die rustig en stil zich steeds 
voegt naar Gods wil, 
Hem in alles vertrouwt en gelooft. 
Die slechts hoort naar Zijn stem, 
zich geheel geeft aan Hem, 
smaakt een vreugde, die nimmer verdooft. 
 
refrein 
Zie slechts op Hem, 
volg gehoorzaam Zijn stem, 
blijf maar rustig vertrouwen, 
altijd ziende op Hem.

4 
Blijf getrouw tot de dood, 
zorg in voorspoed of nood 
dat toch nimmer het vuur in u doov’. 
Wat Hij zegt moet gedaan, 
waar Hij zendt, moet gij gaan, 
geen bezwaren, vertrouw en geloof. 
 
refrein 
Zie slechts op Hem, 
volg gehoorzaam Zijn stem, 
blijf maar rustig vertrouwen, 
altijd ziende op Hem. 

 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
Bijbellezing Exodus 12 : 1 – 13 
 
Pesachfeest en uittocht uit Egypte 
1 De HEER zei tegen Mozes en Aäron, nog in Egypte: 2 ‘Voortaan moet deze maand bij jullie de eerste maand 
van het jaar zijn. 3 Zeg tegen de hele gemeenschap van Israël: “Op de tiende van deze maand moet elke 
familie een lam of een bokje uitkiezen, elk gezin één. 4 Gezinnen die te klein zijn om een heel dier te eten, 
nemen er samen met hun naaste buren een, rekening houdend met het aantal personen en met wat ieder 
nodig heeft. 5 Het mag het jong van een schaap zijn of het jong van een geit, als het maar een mannelijk dier 
van één jaar oud is zonder enig gebrek. 6 Houd dat apart tot de veertiende van deze maand; die dag moet de 
voltallige gemeenschap van Israël de dieren in de avondschemer slachten. 7 Het bloed moeten jullie bij elk 
huis waarin een dier gegeten wordt, aan de beide deurposten en aan de bovendorpel strijken. 8 Rooster het 
vlees en eet het nog diezelfde nacht, met ongedesemd brood en bittere kruiden. 9 Het dier mag niet halfgaar 
of gekookt worden gegeten, maar uitsluitend geroosterd, en in zijn geheel: met kop, poten en ingewanden. 
10 Zorg dat er de volgende morgen niets meer van over is. Mocht er toch iets overblijven, dan moet je dat 
verbranden. 11 Zo moeten jullie het eten: met je gordel om, je sandalen aan en je staf in de hand, in grote 
haast. Dit is een maaltijd ter ere van de HEER, het pesachmaal. 12 Ik zal die nacht rondgaan door Egypte, en 
ik zal daar alle eerstgeborenen doden, zowel van de mensen als van het vee, en ik zal alle Egyptische goden 
van hun voetstuk stoten, want ik ben de HEER. 13 Maar jullie zal ik voorbijgaan: aan het bloed zal ik jullie 
huizen herkennen, en door dat merkteken zal de dodelijke plaag waarmee ik Egypte straf, jullie niet treffen. 
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Lied Opwekking 614 
 
Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem 
met een kruis op zijn rug 
en een doornenkroon. 
Hoor de menigte schreeuwt en roept: 
'Kruisigt Hem!' 
Zo gaf God zijn eigen Zoon. 
 
Zie het Lam aan het kruis 
daar op Golgotha, 

als de koning der Joden wordt hij veracht. 
Zie de liefde voor ons in zijn ogen staan 
als hij roept: 'Het is volbracht'.  
 
Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer, 
dat U het kruis voor mij droeg. 
U bewijst uw genade aan mij telkens weer. 
Uw genade is mij genoeg. 

 
Bijbellezing Leviticus 14 : 1 – 8 
 
1 De HEER zei tegen Mozes: 2 ‘Dit zijn de voorschriften die van toepassing zijn wanneer iemand die door 
huidvraat getroffen is, weer rein kan worden verklaard. Zo iemand moet naar de priester worden gebracht, 
3 en de priester moet buiten het kamp onderzoeken of hij van zijn huidvraat genezen is. Als dat zo is, 4 moet 
de priester opdracht geven om voor degene aan wie de reiniging moet worden voltrokken twee levende, 
reine vogels te halen, en cederhout, karmozijn en majoraan. 5 De ene vogel laat hij slachten boven een met 
bronwater gevulde aarden schaal. 6 De andere, levende vogel moet hij, net als het cederhout, het karmozijn 
en de majoraan, in het bloed van de boven het bronwater geslachte vogel dopen, 7 en met dat bloed moet 
hij degene die na zijn huidvraat moet worden gereinigd zevenmaal besprenkelen. Daarna verklaart hij hem 
rein. De levende vogel moet hij vrijlaten in het open veld. 8 Degene aan wie de reiniging wordt voltrokken, 
moet zijn kleren wassen, al zijn haar afscheren en zich met water wassen. Dan is hij weer rein. Daarna mag 
hij in het kamp terugkeren, maar hij moet zeven dagen buiten zijn tent blijven. 
 
Lied Hemelhoog 203 
 
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. 
 
Er kwam bloed uit al zijn wonden, uit de striemen 
op zijn rug,  
uit de kroon van doornen om zijn hoofd geklemd. 
En Hij droeg met elke stap  
de hoon van hen die schreeuwden: “Kruisigt 
Hem!”. 

 
STILTE 
 
Bijbellezing Numeri 21 : 4 – 9 
 
De koperen slang 
4 Van de Hor trokken ze verder in de richting van de Rode Zee; ze moesten immers om Edom heen trekken. 
Maar onderweg werd het volk ongeduldig. 5 ‘Waarom hebt u ons weggehaald uit Egypte?’ verweten ze God 
en Mozes. ‘Om ons in de woestijn te laten sterven? We hebben geen brood en geen water, en we kunnen dit 
ellendige eten niet meer zien.’ 6 Toen stuurde de HEER giftige slangen op de Israëlieten af, die hen beten, 
zodat velen van hen stierven. 7 Daarop ging het volk naar Mozes. ‘We hebben gezondigd,’ zeiden ze, ‘want 
we hebben de HEER en u verwijten gemaakt. Bid tot de HEER dat hij ons van die slangen verlost.’ Mozes bad 
voor het volk, 8 en de HEER zei tegen hem: ‘Laat een slang maken en bevestig die op een staak. Iedereen die 
gebeten is en daarnaar kijkt, blijft in leven.’ 9 Mozes liet een koperen slang maken en bevestigde die op een 
staak. En iedereen die door een slang gebeten was en opkeek naar de koperen slang, bleef in leven. 
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Bijbellezing Johannes 3 : 11 – 19 
 
11 Waarachtig, ik verzeker u: wij spreken over wat we weten en we getuigen van wat we gezien hebben, maar 
jullie accepteren ons getuigenis niet. 12 Wanneer jullie me niet geloven als ik over aardse dingen spreek, hoe 
zouden jullie me dan geloven als ik over hemelse dingen spreek? 13 Er is toch nooit iemand opgestegen naar 
de hemel behalve degene die uit de hemel is neergedaald: de Mensenzoon? 
 
14 De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhooggeheven heeft, 
15 opdat iedereen die gelooft, in hem eeuwig leven heeft. 16 Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige 
Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 17 God 
heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door 
hem te redden. 18 Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is 
al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon. 19 Dit is het oordeel: het licht 
kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren 
slecht. 
 
Overdenking "De koperen slang" 
 
Lied Opwekking 706 
 
Zie hoe Jezus lijdt voor mij, 
aan het kruis de dood nabij. 
Die voor mij het oordeel draagt; 
Hij die tot zonde wordt gemaakt. 
Wat een offer - Hij voor mij! 
Wie wil worden zoals Hij? 
Zoveel pijn, ongerechtigheid, 
is op Hem die voor mij strijdt. 
 
Zie hoe Jezus biddend strijdt 
met de pijn, verlatenheid. 
Zo alleen, verwond roept Hij: 
Mijn God, waarom verlaat U mij? 
Zie wat Jezus heeft gedaan; 
in zijn lijden heeft doorstaan. 
Zoveel liefde verwondert mij; 
niemand heeft zo lief als Hij.

Als de Heer zijn leven geeft 
vlucht de dag, de aarde beeft. 
Zelfs de dood verliest haar macht 
als Jezus roept: het is volbracht! 
Waarlijk Hij is Zoon van God, 
die voor ons gekruisigd wordt. 
Door zijn wonden genezen wij; 
in zijn dood maakt Hij ons vrij. 

 
Bijbellezing Johannes 19 : 16b – 27 
 
Jezus gekruisigd en begraven 
Zij voerden Jezus weg; 17 hij droeg zelf het kruis naar de zogeheten Schedelplaats, in het Hebreeuws Golgota. 
18 Daar kruisigden ze hem, met twee anderen, aan weerskanten één, en Jezus in het midden. 19 Pilatus had 
een inscriptie laten maken die op het kruis bevestigd werd. Er stond op ‘Jezus uit Nazaret, koning van de 
Joden’. 20 Het stond er in het Hebreeuws, het Latijn en het Grieks, en omdat de plek waar Jezus gekruisigd 
werd dicht bij de stad lag, werd deze inscriptie door veel Joden gelezen. 21 De hogepriesters van de Joden 
zeiden tegen Pilatus: ‘U moet niet “koning van de Joden” schrijven, maar “Deze man heeft beweerd: Ik ben 
de koning van de Joden”.’ 22 ‘Wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven,’ was het antwoord van Pilatus. 
23 Nadat ze Jezus gekruisigd hadden, verdeelden de soldaten zijn kleren in vieren, voor iedere soldaat een 
deel. Maar zijn onderkleed was in één stuk geweven, van boven tot beneden. 24 Ze zeiden tegen elkaar: ‘Laten 
we het niet scheuren, maar laten we loten wie het hebben mag.’ Zo ging in vervulling wat de Schrift zegt: ‘Ze 
verdeelden mijn kleren onder elkaar en wierpen het lot om mijn gewaad.’ Dat is wat de soldaten deden. 
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25 Bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder met haar zuster, Maria, de vrouw van Klopas, en Maria uit 
Magdala. 26 Toen Jezus zijn moeder zag staan, en bij haar de leerling van wie hij veel hield, zei hij tegen zijn 
moeder: ‘Dat is uw zoon,’ 27 en daarna tegen de leerling: ‘Dat is je moeder.’ Vanaf dat moment nam die 
leerling haar bij zich in huis. 
 
Lied Opwekking 509 
 
Zo lief had God de Vader ons, 
dat Hij zijn eigen Zoon zond 
tot heil van ons gebroken hart, 
omdat Hij ons zo kostbaar vond. 
Hoe diep en schrijnend was Gods pijn 
toen Hij zijn Zoon zo lijden zag; 
toch is het Jezus' bloed dat ons 
weer dicht in zijn nabijheid bracht.

O zie de mens daar aan het kruis, 
met al mijn schuld beladen; 
beschaamd hoor ik mijn eigen stem 
Hem loochenen en smaden. 
Het was mijn zonde die Hij droeg, 
totdat Hij riep: 'Het is volbracht!'; 
zijn laatste adem bracht mij hoop, 
zijn sterven werd mijn levenskracht. 

 
Bijbellezing Johannes 19 : 28 – 37 
 
28 Toen wist Jezus dat alles was volbracht, en om de Schrift geheel in vervulling te laten gaan zei hij: ‘Ik heb 
dorst.’ 29 Er stond daar een vat zure wijn; ze staken er een majoraantak met een spons in en brachten die 
naar zijn mond. 30 Nadat Jezus ervan gedronken had zei hij: ‘Het is volbracht.’ Hij boog zijn hoofd en gaf de 
geest. 
 
31 Het was voorbereidingsdag, en de Joden wilden voorkomen dat de lichamen op sabbat, en nog wel een 
bijzondere sabbat, aan het kruis zouden blijven hangen. Daarom vroegen ze Pilatus of de benen van de 
gekruisigden gebroken mochten worden en of ze de lichamen mochten meenemen. 32 Toen braken de 
soldaten de benen van de eerste die tegelijk met Jezus gekruisigd was, en ook die van de ander. 33 Vervolgens 
kwamen ze bij Jezus, maar ze zagen dat hij al gestorven was. Daarom braken ze zijn benen niet. 34 Maar een 
van de soldaten stak een lans in zijn zij en meteen vloeide er bloed en water uit. 35 Hiervan getuigt iemand 
die het zelf heeft gezien, en zijn getuigenis is betrouwbaar. Hij weet dat hij de waarheid spreekt en wil dat 
ook u gelooft. 36 Zo ging de Schrift in vervulling: ‘Geen van zijn beenderen zal verbrijzeld worden.’ 37 Een 
andere schrifttekst zegt: ‘Zij zullen hun blik richten op hem die ze hebben doorstoken.’ 
 
DE PAASKAARS WORDT GEDOOFD 
 
Gebeden 
 
Onze Vader 
 
Onze Vader die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd; 
Uw koninkrijk kome; 
Uw wil geschiede gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood; 
en vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht 
en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
Amen 
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Lied Evangelische Liedbundel 296 
 
Blijf bij Mij en wacht hier met Mij. 
Wakend en biddend, wakend en biddend. 
 
Deze dienst wordt niet afgesloten maar morgenavond voortgezet vanaf 19.30 uur 
 
Lied Hard geslagen, vastgenageld – Sela  
 


