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Goede Vrijdag      

 is de dag waarop we het sterven van Jezus herdenken.  
 

Dit is de dag waarop iedere christen begrijpt dat ook hij moet sterven aan 

zichzelf, “zoals de graankorrel, want als hij sterft draagt hij veel vrucht”.  

                                Jezus is gestorven om ons te verlossen van onze 

                                zonden, en ons nu reeds het eeuwig leven te schenken.  

                                Daarom is het een “goede”, een zeer goede dag.! 

 

Offer 

Er zijn veel overeenkomsten tussen 

het christelijk Pasen en het joods 

Pesach. Op Goede Vrijdag wordt dit, 

net als op Witte Donderdag, goed 

duidelijk. Tijdens Pesach slachten de 

joden een paaslam, om zich van dood 

en ellende te vrijwaren. Op Goede 

Vrijdag is Jezus voor de christenen 

het paaslam: Hij is het Lam Gods, dat 

de zonden der wereld wegneemt. 

 

 

Passio 

Tijdens hun Pesach feest herdenken de joden dat God hen uit de Egyptische 

slavernij geleidt. Daarbij staat de doorgang door de Rode Zee centraal. Het 

Latijnse woord voor ‘doorgang’ is passio.  

Ook de lijdensgeschiedenis van Jezus wordt vaak aangeduid met de term 

passio, in het Nederlands: passie. De passie van Christus is de doorgang 

die Hij, door lijden en sterven, naar zijn verrijzenis heeft gemaakt. 

 

De Kruisweg en de Kruisverering 

zijn twee vieringen waarbij we dichtbij Jezus willen zijn om Hem lief te 

hebben, Hem te aanbidden, Hem en de Vader te danken in de Heilige Geest. 

De maagd Maria wordt ons door Jezus, hangend aan het Kruis als moeder 

geschonken. 

 

Stille Zaterdag 
is stil omdat het lichaam van Jezus rust in het graf. Als je je die dag 

terugtrekt in het gebed, dan pas ontdek je waarom het een “ stille” dag is. 

Het kan wat dor zijn en het H. Sacrament is er niet . . .   

Toch is het het proberen waard . . .  het verandert uw leven. 
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OPENINGSRITUS 
 

Priester en assistenten gaan in stilte naar het altaar. Zij gaan plat ter aarde 
liggen. Allen bidden nu enige ogenblikken in stilte. Daarna staat de priester op  
en zegt het volgende gebed: 
 

GEBED 
Pr.: Gedenk, Heer, wat Gij gedaan hebt in uw barmhartigheid. Blijf uw zegen 

en bescherming verlenen aan uw dienaren voor wie Christus, uw Zoon, 
met zijn bloed het paasfeest heeft ingewijd. Die leeft en heerst in de 
eeuwen der eeuwen.  

A:  Amen. 
 

Ofwel:  

 

Pr.: God, de dood die als een erfenis van de eerste zonde was overgegaan op 
heel het nageslacht, hebt Gij teniet gedaan door het lijden en sterven 
van Christus, uw Zoon, onze Heer. Wij bidden U: maak ons gelijkvormig 
aan Hem: dat wij, die van nature het beeld van de aardse mens in ons 
gedragen hebben, door uw heiligende genade het beeld mogen dragen 
van de hemelse mens: Christus onze Heer.  

A:  Amen. 
 

LITURGIE VAN HET WOORD 
 
EERSTE LEZING                                   Jes. 52, 13 - 53, 12   
Uit het boek van de profeet Jesaja 
 

Zie, mijn dienaar zal succesvol handelen. Hij zal worden verhoogd en verheven en 
zeer verheerlijkt. Zoals velen over hem ontsteld hebben gestaan zo misvormd was 
hij, zo onmenselijk van voorkomen en zijn schoonheid beneden die van mensenkin-
deren. Zo zal hij vele volkeren slaan met verbazing, koningen zullen hun mond voor 
hem sluiten, want wat hun niet verteld is aanschouwen zij en wat zij niet hebben 
gehoord, zien zij in. Wie kon geloven wat wij hebben gehoord en over wie is de arm 
van de Heer zichtbaar geworden? Hij is opgerezen als een alleenstaande loot en als 
een wortel uit de dorre grond; hij had gestalte noch luister, zodat wij naar hem 
konden zien, geen voorkomen, zodat wij hem zouden kunnen begeren.  
Veracht en door de mensen verstoten, Man van smarten en door lijden gerijpt; als 
een die zijn gelaat voor ons heeft verborgen, veracht en door ons niet geteld. Toch 
waren het onze pijnen die hij droeg en onze smarten die hij op zich nam. Wij 
daarentegen beschouwden hem als een getroffene, als iemand die door God is 
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geslagen en vernederd. Hij is echter doorboord om onze zonden, mishandeld om 
onze misdaden, want op hem rust de straf voor ons heil en door zijn striemen is er 
genezing voor ons. Wij allen dwaalden als een kudde, ieder ging zijn eigen weg; de 
Heer liet op hem neerkomen de misdaad van ons allen. Men mishandelde hem en 
hij heeft het aanvaard, hij heeft zijn mond niet geopend. Als het lam dat naar de 
slachtbank geleid wordt en als het schaap dat voor zijn scheerder verstomt, zo 
heeft hij zijn mond niet geopend. Door een gewelddadige rechtspraak is hij 
weggerukt. Wie is er nog die denkt aan zijn leven? Hij is immers weggenomen uit 
het land der levenden, om de zonden van mijn volk tot de dood toe geslagen. Men 
geeft hem een graf bij de misdadigers en bij de rijken een rustplaats ofschoon hij 
geen onrecht gepleegd heeft en er geen bedrog is geweest in zijn mond. Het heeft 
de Heer behaagd hem met slagen te pijnigen. Al brengt hij zichzelf ten offer toch zal 
hij een nageslacht zien, zijn dagen verlengen en de wens van de Heer zal door zijn 
hand vervuld worden. Om zijn zwoegen zal hij licht zien en worden verzadigd. Door 
zijn inzicht zal mijn dienaar als rechtvaardige velen rechtvaardigen en hun 
misdaden zal hij op zich laden. Daarom zal ik hem deel geven onder de groten, en 
met machtigen zal hij de buit verdelen omdat hij zijn ziel prijs gaf aan de dood en 
onder de zondaars gerekend is. Hij draagt immers de zonden van velen en is voor 
de zondaars een voorspraak.  
Woord van de Heer          A: Wij danken God. 
 

ANTWOORDPSALM uit psalm 30                                          v. 6, 2, 12, 13, 15, 16, 17. 
 

RESPONS: 

Commendo spiritum meum 
  ANTWOORD: 

Aan u beveel ik mij. 

 

  

 

6. In manus tuas, Domine. 
Respons  

  Vertrouwvol leg ik mijn geest in uw handen. 
Antwoord 

6. Redemisti nos, Domine Deus 
veritatis 
Respons 

  Gij zult mij beschermen, getrouwe God. 
  
Antwoord 

2. In te, Domine, speravi, non 
confundar in aeternum; in iustitia tua 
libera me. 
Respons 
 

  Bij U, Heer zoek ik mijn toevlucht, stel mij 
toch nimmer teleur. 
  
Antwoord 
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12. Apud omnes innimicos meos 
factus sum opprobrium et vicinis meis 
valde, et timor notis meis.  
Respons 

  Mijn vijanden drijven de spot met mij, mijn 
buren lachen mij uit. 
  
Antwoord 

13. Oblivionia corde datus sum 
tamquam mortuus factus sum 
tamquam vas perditum. 
Respons 

  Men is mij vergeten als was ik dood, ik ben 
gebroken huisraad. 
  
Antwoord 

15. Ego autem in te speravi, Domine; 
dixi: “Deus meus es tu, in manibus 
tuis sortes meae”. 
Respons 

  Toch blijf ik op U vertrouwen, Heer, steeds 
zeg ik: Gij zijt mijn God. 
  
Antwoord 

16. Eripe me de manu inimicorum 
meorum et a persequentibus me. 
Respons 

  Gij hebt mijn lot in uw hand, bevrijd  
mij van mijn vervolgers. 
 Antwoord 

17. Illustra faciem tuam super servum 
tuum salvum me fac in misericordia 
tua. 
Respons 

  Laat over uw dienaar uw Aanschijn stralen, 
red mij door uw genade. 
 
Antwoord 

6. In manus tuas, Domine. 
Respons 

  Vertrouwvol leg ik mijn geest in uw handen. 
Antwoord  

 
TWEEDE LEZING                                Heb. 4, 14-16; 5, 7-9 
 

Uit de brief aan de Hebreeën.  
 

Broeders en zusters, nu wij een verheven hogepriester hebben, een die de hemelen  
is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, nu moeten wij vasthouden aan onze 
belijdenis. Want wij hebben een hogepriester die in staat is mee te voelen met onze 
zwakheden. Hij werd zelf op allerlei manieren op de proef gesteld, precies zoals wij, 
afgezien dan van de zonde. Laten wij daarom vrijmoedig naderen tot de troon van 
Gods genade, om barmhartigheid en genade te verkrijgen en tijdige hulp. In de 
dagen van zijn sterfelijk leven heeft Hij onder luid geroep en geween gebeden en 
smekingen opgedragen aan God die Hem uit de dood kon redden. Om zijn 
vroomheid is Hij verhoord: hoewel Hij Gods Zoon was heeft Hij in de school van het 
lijden gehoorzaamheid geleerd; en toen Hij het einde had bereikt is Hij voor allen 
die Hem gehoorzamen oorzaak geworden van eeuwig heil.  
Woord van de Heer          A:  Wij danken God. 
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VERS VOOR HET EVANGELIE                                    Fil. 2, 8-9 
 
Christus factus est pro nobis obediens 
usque ad mortem, mortem autem 
crucis.  
Propter quod et Deus exaltavit illum: 
et dedit illi nomen; quod est super 
omne nomen. 

 Christus is voor ons gehoorzaam 
geworden tot de dood, tot de dood 
aan een kruis. 
Daarom heeft God Hem hoog 
verheven en Hem de naam verleend 
die boven alle namen is. 

 
LIJDENSVERHAAL                                             Joh. 18, 1 - 19, 42 
(L = lezer, C = Christus, A = allen, P = andere bijbelse personen)  
 

Het lijdensverhaal van onze Heer Jezus Christus, volgens Johannes. 
 

In de hof van olijven – Het verraad 
L: In die tijd ging Jezus met zijn leerlingen naar buiten, naar de overkant van 

de beek Kedron. Daar was een boomgaard die Hij met zijn leerlingen bin-
nenging. Maar ook Judas, die Hem zou overleveren, kende deze plaats 
omdat Jezus er dikwijls met zijn leerlingen was samengekomen. Zo kwam 
Judas daarheen met de afdeling soldaten en met dienaars van de hoge-
priesters en Farizeeën, voorzien van lantaarns, fakkels en wapens. Jezus, 
die alles wist wat over Hem ging komen, trad naar voren en zei tot hen: 

C:  “Wie zoekt gij?” 
L:  Zij antwoorden Hem: 
A:  “Jezus de Nazoreeër.” 
L:  Jezus zei hun: 
C:  “Dat ben Ik.” 
L:  Ook Judas, zijn verrader, bevond zich bij hen. Nauwelijks had Jezus hun ge-

zegd: Dat ben Ik, of zij weken achteruit en vielen op de grond. Nog eens 
vroeg Hij hun: 

C : “Wie zoekt gij?” 
L:  Zij zeiden: 
A:  “Jezus de Nazoreeër.” 
L:  Jezus antwoordde: 
C:  “Ik heb u gezegd, dat Ik het ben. Als gij Mij zoekt, laat deze mensen dan 

gaan.” 
L:  Vervuld moest worden wat Hij gezegd had: niemand van hen die Gij Mij 

gegeven hebt, liet Ik verloren gaan. Maar Simon Petrus had een zwaard bij 
zich. Hij trok het en verwondde daarmee de knecht van de hogepriester 
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door hem het rechteroor af te slaan. De naam van die knecht was Malchus. 
Jezus echter sprak tot Petrus: 

C:  “Steek dat zwaard in de schede; zou Ik de beker niet drinken die mijn Vader 
Mij gegeven heeft?” 

 

Jezus voor Annas; door Petrus  verloochend 
L:  De afdeling met de bevelhebber en de dienaars van de Joden grepen toen 

Jezus vast, boeiden Hem en brachten Hem eerst naar Annas. Deze was 
namelijk de schoonvader van Kájafas, die dat jaar hogepriester was, dezelf-
de Kájafas die aan de Joden de raad had gegeven: het is beter dat er één 
mens sterft voor het volk. Simon Petrus en nog een andere leerling volgden 
Jezus. Die leerling nu was een bekende van de hogepriester en zo ging hij 
tegelijk met Jezus het paleis van de hogepriester binnen, terwijl Petrus 
buiten de poort bleef staan. Die andere leerling, de bekende van de 
hogepriester, kwam naar buiten, sprak met de portierster en bracht Petrus 
naar binnen. Het meisje dat aan de poort stond vroeg Petrus: 

P: “Ben jij ook niet een van de leerlingen van die man?” 
L:  Hij zei: 
P: “Welneen.” 
L:  Omdat het koud was, hadden de knechten een houtskoolvuur aangelegd 

en stonden zich te warmen. Ook Petrus stond bij hen en warmde zich. De 
hogepriester ondervroeg Jezus over zijn leerlingen en zijn leer. Jezus ant-
woordde hem: 

C:  “Ik heb openlijk tot de wereld gesproken. Ik heb altijd onderricht gegeven 
in een synagoge of in de tempel waar alle Joden bijeenkomen en er is niets 
wat Ik in het geheim heb gesproken. Waarom ondervraagt gij Mij? 
Ondervraag de mensen die gehoord hebben wat Ik hun heb verkondigd. 
Die weten goed wat Ik heb gezegd.” 

L:  Op dit woord gaf een van de dienaars die naast Hem stond Jezus een klap 
in het gezicht en voegde Hem toe: 

P:  “Antwoordt Gij zo de hogepriester?” 
L:  Jezus antwoordde hem: 
C:  “Indien Ik iets verkeerd gezegd heb verklaar dan wat er verkeerd in was; 

maar indien het goed was, waarom slaat gij Mij?” 
L:  Daarop zond Annas Hem geboeid naar de hogepriester Kájafas. Simon 

Petrus stond zich te warmen toen iemand hem vroeg: 
P:  “Ben jij ook niet een van zijn leerlingen?” 
L:  Hij ontkende het en zei: 
P: “Welneen.” 
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L:  Maar een van de knechten van de hogepriester, een bloedverwant van de 
man wie Petrus het oor had afgeslagen, zei: 

P:  “Heb ik je niet in de boomgaard bij Hem gezien?” 
L:  Petrus ontkende het opnieuw en meteen begon er een haan te kraaien. 
 

Jezus voor Pilatus 
L: Toen brachten ze Jezus van het huis van Kájafas naar het pretorium. Het 

was vroeg in de morgen. Zelf gingen zij het pretorium niet binnen want ze 
moesten het paasmaal kunnen eten en mochten zich daarom niet ver-
ontreinigen. Daarom kwam Pilatus naar buiten en vroeg hun: 

P:  “Welke beschuldiging brengt gij in tegen deze man?” 
L:  Zij gaven hem ten antwoord: 
A:  “Als dit geen misdadiger was, zouden wij Hem niet aan u hebben over-

geleverd.” 
L:  Daarop zei Pilatus: 
P:  “Neemt Hem dan zelf en vonnist Hem volgens uw Wet!” 
L:  De Joden antwoordden hem: 
A:  “Wij missen het recht om iemand ter dood te brengen.” 
L:  Zo zou Jezus' woord in vervulling gaan waarmee Hij had aangeduid welke 

dood Hij zou sterven. Nu ging Pilatus het pretorium binnen, riep Jezus bij 
zich en zei tot Hem: 

P:  “Zijt Gij de koning der Joden?” 
L:  Jezus antwoordde hem: 
C:  “Zegt gij dit uit uzelf of hebben anderen u over Mij gesproken?” 
L:  Pilatus gaf ten antwoord: 
P:  “Ben ik soms een Jood? Uw eigen volk en de hogepriesters hebben u aan 

mij overgeleverd. Wat hebt Gij gedaan?” 
L:  Jezus antwoordde: 
C:  “Mijn koningschap is niet van deze wereld. Zou mijn koningschap van deze 

wereld zijn dan zouden mijn dienaars er wel voor gestreden hebben dat Ik 
niet aan de Joden werd uitgeleverd. Mijn koningschap is evenwel niet van 
hier.” 

L:  Pilatus hernam: 
P:  “Gij zijt dus toch koning?” 
L:  Jezus antwoordde: 
C:  “Ja, koning ben Ik. Hiertoe ben Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld 

gekomen om getuigenis af te leggen van de waarheid. Al wie uit de waar-
heid is luistert naar mijn stem.” 

L:  Pilatus zei tot Hem: 
P:  “Wat is waarheid?” 
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L:  Na die woorden ging hij weer naar buiten tot de Joden en zei: 
P:  “Ik vind hoegenaamd geen schuld in Hem. Maar er bestaat onder u de 

gewoonte dat ik met Pasen iemand vrijlaat. Wilt gij dus dat ik de koning der 
Joden vrijlaat?” 

L:  Toen begonnen ze opnieuw te schreeuwen: 
A:  “Neen, Die niet maar Barabbas!” 
L:  Barabbas was een rover. 
 

Geseling en bespotting 
L:  Toen liet Pilatus Jezus geselen. De soldaten vlochten een kroon van doorn-

takken, zetten Hem die op het hoofd en wierpen Hem een purperen 
mantel om. Ze traden op Hem toe en zeiden: 

A:  “Gegroet, koning der Joden!” 
L:  En zij sloegen Hem in het gezicht. 
 

ANTWOORDPSALM uit psalm 21   v. 1, 2, 5, 7, 8, 9, 12.  
 

1. In finem, pro susceptione matutina. 
Psalmus David. 

 Voor de leider. Over hulp bij de dageraad. 
Een zangstuk op naam van David. 

 

RESPONS 

Ne discesseris a me. 
 ANTWOORD 

Blijf niet verre van mij. 

 

 

 
 

2. Deus, Deus meus, respice in me: 
quare me dereliquisti? 
longe a salute mea verba delictorum 
meorum. Respons 

 2. God mijn God, waarom hebt gij mij 
verlaten? Waarom houdt gij u ver van 
mijn hulpgeroep, ver van mijn 
hartverscheurend geschrei? Antwoord 

5. In te speraverunt patres nostri; 
speraverunt, et liberasti eos. Respons 

 5. Onze vaderen vertrouwden op u, op u, 
en gij hebt hen gered. Antwoord 

7. Ego autem sum vermis, et non 
homo; opprobrium hominum, et 
abjectio plebis. Respons 

 7. Maar ik ben een worm, ik tel niet mee, 
veracht bij het volk, verguisd bij de 
mensen. Antwoord 

8. Omnes videntes me deriserunt me; 
locuti sunt labiis, et moverunt caput. 
Respons 

 8. Al wie mij ziet lacht en spot met mij, 
gaat grijnzen en schudt zijn hoofd: 
Antwoord 

9. Speravit in Domino, eripiat eum: 
salvum faciat eum, quoniam vult eum. 
Respons 

 9. Hij bouwt op de Heer, die hem zal 
redden, die hem zal bevrijden, hij houdt 
toch van hem. Antwoord 
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12. ne discesseris a me, 
quoniam tribulatio proxima est, 
quoniam non est qui adjuvet. Respons 

 12. Blijf niet verre van mij, want 
rampspoed nadert, er is geen mens die 
mij helpt. Antwoord 

 
L: Pilatus ging weer naar buiten en zei tot hen: 
P:  “Ziehier, ik breng Hem naar buiten om u te doen weten dat ik volstrekt 

geen schuld in Hem vind.” 
L:  Jezus kwam dus naar buiten terwijl Hij nog de doornenkroon en de pur-

peren mantel droeg. Pilatus zei tot hen: 
P:  “Ziehier de mens.” 
L:  Maar toen de hogepriesters en hun dienaars Hem zagen schreeuwden ze: 
A:  “Kruisigen, kruisigen!” 
L:  Pilatus zei hun: 
P:  “Neemt gij Hem dan en kruisigt Hem want ik vind geen schuld in Hem.” 
L:  De Joden antwoordden hem: 
A:  “Wij hebben een Wet en volgens die Wet moet Hij sterven omdat Hij zich 

voor Gods Zoon heeft uitgegeven.” 
L:  Toen Pilatus dit hoorde werd hij nog meer bevreesd. Hij ging het pretorium 

weer binnen en sprak tot Jezus: 
P:  “Waar zijt Gij vandaan?” 
L:  Jezus gaf hem echter geen antwoord. Daarom zei Pilatus: 
P:  “Gij spreekt niet tegen mij? Weet Ge dan niet dat ik de macht heb om vrij 

te spreken maar ook de macht heb om U te kruisigen?” 
L:  Jezus antwoordde: 
C:  “Gij zoudt volstrekt geen macht over Mij hebben als u die niet van boven 

gegeven was. Daarom is de zonde van hem die Mij aan u heeft overgele-
verd groter.” 

L:  Van dit ogenblik af wilde Pilatus ertoe overgaan Hem vrij te laten. Maar de 
Joden schreeuwden: 

A:  “Als ge die man vrijlaat, zijt ge geen vriend van de keizer. Wie zich voor 
koning uitgeeft, komt in verzet tegen de keizer.” 

L:  Toen Pilatus dit hoorde roepen, liet hij Jezus naar buiten brengen en ging 
op de rechtersstoel zitten, op de plaats die Litóstrotos heet, in het He-
breeuws Gabbata. Het was de voorbereidingsdag voor Pasen, ongeveer het 
zesde uur. Hij zei tot de Joden: 

P:  “Hier is uw koning.” 
L:  Maar zij schreeuwden: 
A:  “Weg, weg met Hem! Kruisig Hem!” 
L:  Pilatus vroeg: 
P:  “Zal ik dan uw koning kruisigen?” 
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L:  De hogepriesters antwoordden: 
A:  “Wij hebben geen andere koning dan de keizer!” 
L:  Toen leverde hij Hem aan hen over om de kruisdood te ondergaan, en zij 

namen Hem over. 
 

Nu wordt gezongen: ‘O Crux ave’ 
 

O Crux ave spes unica,  
Hoc Passionis tempore 
Piis adauge gratiam,  
Reisque dele crimina. 
 

 O kruis, u groet ik, want gij zijt 
mijn hoop in deze lijdenstijd. 
Geef vrolijkheid wie u vertrouwt, 
genade wie zijn kwaad berouwt. 
 

Te, fons salutis Trinitas,  
Collaudet omnis spiritus: 
Quibus Crucis victoriam,  
Largiris, adde praemium. Amen. 

 U brenge al wat leeft de eer, 
Drievuldigheid, o ene Heer, die ons 
door 't kruisgeheim bevrijdt, 
regeer ons tot in eeuwigheid. Amen 

 

Kruisiging 
L:  Zelf zijn kruis dragend trok Jezus de stad uit naar wat de Schedelplaats 

heet, in het Hebreeuws Golgota. Daar sloegen zij Hem aan het kruis, en met 
Hem nog twee anderen, aan elke kant één en Jezus in het midden. Pilatus 
had ook een opschrift laten maken en op het kruis doen aanbrengen. Het 
luidde: Jezus, de Nazoreeër, de koning van de Joden. Vele Joden lazen dit 
opschrift, want de plaats waar Jezus gekruisigd werd lag dicht bij de stad. 
Het stond er in het Hebreeuws, het Latijn en het Grieks. De hogepriesters 
van de Joden nu zeiden tot Pilatus: 

A:  “Ge moest er niet op zetten: ‘de koning van de Joden’ maar: ‘Hij heeft 
gezegd: Ik ben de koning van de Joden’.” 

L:  Pilatus antwoordde: 
P:  “Wat ik geschreven heb, heb ik geschreven.” 
L:  Toen de soldaten Jezus gekruisigd hadden, namen ze zijn kleren en deelden 

ze in vieren, voor iedere soldaat een deel. Ze namen ook de lijfrok, die ech-
ter zonder naad was, aan één stuk geweven van bovenaf. Daarom zeiden 
ze tot elkaar: 

A:  “Laten we die niet scheuren maar er om loten wie hem krijgt.” 
L:  Aldus moest de Schrift vervuld worden: zij verdeelden mijn kleren onder 

elkaar en dobbelden om mijn gewaad. 
 Terwijl de soldaten hiermee bezig waren stonden bij Jezus' kruis zijn 
moeder, de zuster van zijn moeder, Maria, de vrouw van Klopas, en Maria 
Magdalena. Toen Jezus zijn moeder zag en naast haar de leerling die Hij 
liefhad zei Hij tot zijn moeder: 
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C:  “Vrouw, zie daar uw zoon.” 
L:  Vervolgens zei Hij tot de leerling: 
C:  “Zie daar uw moeder.” 
L:  En van dat ogenblik af nam de leerling haar bij zich in huis. 
 

Jezus sterft aan het kruis 
L Hierna, wetend dat nu alles was volbracht, zei Jezus, opdat de Schrift ver-

vuld zou worden: 
C:  “Ik heb dorst.” 
L:  Er stond daar een kruik vol zure wijn. Ze doopten er een spons in, staken 

die op een hysopstengel en brachten die aan zijn mond. Toen Jezus van de 
zure wijn genomen had, zei Hij: 

C:  “Het is volbracht.” 
L:  Daarop boog Hij het hoofd en gaf de geest. 
 

Hier knielen allen enige ogenblikken. Daarna vervolgt de lezer: 
 

Aangezien het voorbereidingsdag was en de Joden niet wilden dat de lichamen op 
sabbat aan het kruis bleven - het was bovendien een grote sabbat - vroegen zij aan 
Pilatus verlof de benen van de gekruisigden te breken en hen weg te nemen.  
Daarom kwamen de soldaten en sloegen zowel bij de ene als bij de andere die met 
Hem gekruisigd waren de benen stuk. Toen zij echter bij Jezus kwamen en zagen 
dat Hij reeds dood was, sloegen zij Hem de benen niet stuk, maar een van de 
soldaten doorstak zijn zijde met een  lans; terstond  kwam er bloed en water uit. 
Die het gezien heeft getuigt hiervan; zijn getuigenis is waar en hij weet dat hij de 
waarheid zegt, opdat ook gij zoudt geloven. Dit is gebeurd opdat de Schrift zou 
vervuld worden: van zijn gebeente zal niets worden verbrijzeld, terwijl nog een 
ander Schriftwoord zegt: zij zullen opzien naar Hem die zij hebben doorstoken. 
 

De begrafenis van Jezus 
Jozef van Arimatéa, die een leerling was van Jezus maar in het geheim uit vrees 
voor de Joden, vroeg daarna aan Pilatus het lichaam van Jezus te mogen 
wegnemen. Toen Pilatus dit had toegestaan, ging hij dus heen en nam het lichaam 
weg. Nikodémus, die Hem vroeger 's nachts bezocht had, kwam ook en bracht een 
mengsel van mirre en aloë mee, ongeveer honderd pond. Zij namen het lichaam 
van Jezus en wikkelden het met de welriekende kruiden in zwachtels, zoals bij een 
Joodse begrafenis gebruikelijk is. Op de plaats waar Hij gekruisigd werd, lag een tuin 
en in die tuin een nieuw graf waarin nog nooit iemand was neergelegd. Vanwege 
de voorbereidingsdag van de Joden en omdat het graf dichtbij was legden zij Jezus 
daarin neer. 
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VOORBEDEN 
Na elke oproep tot gebed bidden allen in stilte; daarna bidt de priester voor de 
aangegeven intentie.  
 

I. Voor de heilige Kerk  
Laten wij bidden, broeders en zusters, voor de heilige Kerk: dat onze God en 
Heer haar over heel de wereld vrede en eenheid brengt: dat in ons leven tijden 
van rust en stilte komen tot verheerlijking van God, de almachtige Vader. 
 

Gebed in stilte. Daarna zegt de priester: 
Almachtige eeuwige God, in Christus hebt Gij uw heerlijkheid aan alle volken 
geopenbaard. Waak over het werk van uw barmhartigheid, geef dat uw Kerk, 
verspreid over heel de wereld, stand houdt in de belijdenis van uw Naam.  
Door Christus onze Heer. - Amen. 
 

II. Voor de paus  
Laten wij ook bidden voor onze heilige vader, paus N., die door onze God en 
Heer is uitverkoren tot het bisschopsambt: dat hij gespaard blijft om leiding te 
geven aan de Kerk, het heilig volk van God.  
 

Gebed in stilte. Daarna zegt de priester: 
Almachtige eeuwige God, alles wat bestaat steunt op uw raadsbesluit. Luister 
naar ons gebed: bewaar in uw liefde de paus die Gij over ons hebt aangesteld. 
Moge het christenvolk, dat door U wordt bestuurd, onder zijn leiding altijd 
toenemen in geloof. Door Christus onze Heer. - Amen.  
 

III. Voor de gehele geestelijkheid en alle gelovigen  
Laten wij ook bidden voor onze bisschop N., voor alle bisschoppen, priesters en 
diakens van de Kerk en voor heel het gelovige volk. 
 

Gebed in stilte. Daarna zegt de priester: 
Almachtige eeuwige God, door uw Geest leidt en heiligt Gij allen die tot de Kerk 
behoren, het Lichaam van de Heer. Verhoor ons gebed voor al uw gewijde 
dienaren: dat ieder, naar de genade die Gij hem hebt geschonken, U dient in 
geloof en trouw. Door Christus onze Heer. - Amen. 
  
IV. Voor de doopleerlingen  
Laten wij ook bidden voor hen die zich op het doopsel voorbereiden: dat onze 
God en Heer hun oren opent om met hun hart zijn woord te verstaan, en hun de 
deur ontsluit van zijn barmhartigheid; dat  zij door de wedergeboorte in het 
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waterbad vergiffenis verkrijgen van alle zonden en geborgen zijn in Christus 
Jezus, onze Heer. 
 

Gebed in stilte. Daarna zegt de priester: 
Almachtige eeuwige God, Gij zegent steeds de Kerk met nieuwe christenen. 
Breng de doopleerlingen geloof en inzicht bij. Geef dat zij herboren worden uit 
het water van het doopsel en in de gemeenschap worden ingelijfd van hen die 
Gij als uw kinderen hebt aangenomen. Door Christus onze Heer. - Amen. 
 

V. Voor de eenheid van alle christenen  
Laten wij ook bidden voor al onze broeders en zusters die in Christus geloven: 
dat onze God en Heer hen die trouw zijn aan de waarheid samenbrengt en in zijn 
éne Kerk bewaart.  
 

Gebed in stilte. Daarna zegt de priester: 
Almachtige eeuwige God, die verdeeld zijn brengt Gij weer samen, die samen 
zijn bewaart Gij in uw vrede. Zie genadig naar de kudde van uw Zoon: verenig 
allen die door één doopsel zijn geheiligd in oprecht geloof en verbind hen door 
één band van liefde in Christus Jezus onze Heer. - Amen.  
  

VI. Voor het Joodse volk  
Laten wij ook bidden voor het Joodse volk dat door onze God en Heer het eerst 
is aangesproken: dat Hij het groot maakt in liefde voor zijn heilige Naam, in 
trouw aan zijn Verbond.  
 

Gebed in stilte. Daarna zegt de priester: 
Almachtige eeuwige God, Gij hebt uw beloften toevertrouwd aan Abraham en 
aan zijn volk. Verhoor genadig de gebeden van uw Kerk; dat het volk dat Gij het 
eerst hebt uitverkoren, tot de volheid van de verlossing komt.  
Door Christus onze Heer. - Amen. 
 

VII. Voor allen die niet in Christus geloven  
Laten wij ook bidden voor hen die niet in Christus geloven: dat de heilige Geest 
hen met zijn licht vervult en dat zij de wegen inslaan die leiden naar het heil.  
 

Gebed in stilte. Daarna zegt de priester: 
Almachtige eeuwige God, geef dat zij die zonder Christus te kennen in uw ogen 
eerlijk door het leven gaan, de waarheid vinden; en dat wij altijd groeien in 
wederzijdse liefde, meer ontvankelijk worden voor het mysterie van uw leven en 
voor de wereld beter getuigen van uw goedheid.  
Door Christus onze Heer. - Amen. 
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VIII. Voor allen die niet in God geloven  
Laten wij ook bidden voor hen die niet in God geloven: dat zij met een oprecht 
hart ingaan op wat goed is en eenmaal bij God uitkomen.  
 

Gebed in stilte. Daarna zegt de priester: 
Almachtige eeuwige God, Gij hebt de mensen zo gemaakt dat zij in hun 
verlangens U altijd zoeken en tot rust komen als zij U vinden. Wij vragen U dat 
allen, ondanks de vele hindernissen, de tekenen verstaan van uw liefde en het 
getuigenis van de goede werken van uw gelovigen; en dat zij eenmaal U, God, 
één en waarachtig, vol vreugde onze Vader noemen.  
Door Christus onze Heer. - Amen. 
  
IX. Voor de regeringsleiders  
Laten wij ook bidden voor de regeringsleiders: dat onze God en Heer hun hart en 
geest richt naar zijn wil, zodat iedereen mag leven in vrijheid en echte vrede.  
 

Gebed in stilte. Daarna zegt de priester: 
Almachtige eeuwige God, het leven van de mensen ligt in uw hand en voor de 
rechten van de volken staat Gij borg. Sta onze regeringsleiders bij en geef dat 
overal ter wereld onder alle volkeren voorspoed en blijvende vrede heersen en 
vrijheid van godsdienst.  
Door Christus onze Heer. - Amen.  
 

X. Voor allen die in nood verkeren  
Laten wij bidden, broeders en zusters, tot God, de almachtige Vader: dat Hij de 
wereld van dwaling zuivert, gevaarlijke ziekten en hongersnood verdrijft, 
gevangenissen ontsluit en boeien verbreekt, een thuis schenkt aan ontheemden, 
veiligheid aan hen die onderweg zijn, genezing voor zieken, en voor de 
stervenden eeuwig heil.  
 

Gebed in stilte. Daarna zegt de priester: 
Almachtige eeuwige God, Gij zijt vertroosting voor de bedroefden en sterkte 
voor hen die het moeilijk hebben. Laat hun gebeden tot U doordringen, uit welke 
nood zij ook roepen. Dat zij tot hun vreugde de hulp ondervinden van uw 
barmhartigheid in al hun beproevingen.  
Door Christus onze Heer. - Amen. 
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KRUISVERERING 
De priester toont tot driemaal toe het kruis en zingt daarbij: 
 

Ecce lignum Crucis, in quo salus  
mundi pependit. 
Venite adoremus 

 Zie het hout van het kruis, waaraan  
de Verlosser van de wereld hing.  
Komt, laten wij aanbidden. 

 

Nu wordt het kruis vereerd door de priester, assistenten en andere aanwezigen. 
De aanwezigen kunnen naar voren komen en zij kunnen het kruis kussen. Twee 
acolieten houden het kruis daarvoor omhoog. De mensen die bloemen 
meegebracht hebben, kunnen deze in de vazen zetten die klaar staan op de 
trappen.  
 

Tijdens de kruisverering wordt “Popule meus” en Crux fidélis gezongen. 
 

Improperia 
 

Popule meus, quid feci tibi?  
Aut in quo contristavi te?  
Responde mihi.  
 

Quia eduxi te de terra Ægypti:  
parasti Crucem Salvatori tuo.  
 

 Mijn volk, wat heb Ik u misdaan,  
of waardoor heb Ik u bedroefd?  
Antwoord Mij. 
 

Ik heb u gevoerd uit het land van Egypte: 
maar gij hebt uw Verlosser een kruis bereid. 
 

Hagios o Theos.  
Sanctus Deus.  
Hagios ischyros.  
Sanctus fortis.  
Hagios athanatos, 
eleison imas.  
Sanctus immortalis, 
miserere nobis 

 Heilige God. 
Heilige God. 
Heilige, Machtige. 
Heilige, Machtige. 
Heilige, Onsterfelijke, 
ontferm U over ons. 
Heilige, Onsterfelijke, 
ontferm U over ons. 
 

Quia eduxi te per desertum 
quadraginta annis,  
et manna cibavi te, et introduxi te in 
terram satis bonam: parasti 
Crucem Salvatori tuo.  
 

 Veertig jaren lang heb Ik u geleid door de 
woestijn, en u met manna gespijsd: toen  
heb Ik u binnen gevoerd in een overheerlijk 
land: maar gij hebt uw Verlosser een kruis 
bereid. 

Hagios o Theos.  
Sanctus Deus.  

 Heilige God. 
Heilige God. 
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Hagios ischyros.  
Sanctus fortis.  
Hagios athanatos, 
eleison imas.  
Sanctus immortalis, 
miserere nobis 

Heilige, Machtige. 
Heilige, Machtige. 
Heilige, Onsterfelijke, 
ontferm U over ons. 
Heilige, Onsterfelijke,  
ontferm U over ons. 
 

Quid ultra debui facere tibi, et  
non feci? Ego quidem plantavi te 
vineam electam meam 
speciosissimam: et tu facta es  
mihi nimis amara: aceto  
namque sitim meam potasti: et 
lancea perforasti latus Salvatori tuo. 

 Wat had Ik meer voor u moeten doen, dat Ik 
niet gedaan heb? Ik heb u daar geplant als 
een aller heerlijkste uitverkoren wijnstok; 
maar gij zijt voor Mij bitter geworden in hoge 
mate; want in mijn dorst hebt gij Mij met 
azijn gelaafd en Mij, uw Verlosser, hebt gij 
met een lans de zijde doorboord. 
 

Hagios o Theos.  
Sanctus Deus.  
Hagios ischyros.  
Sanctus fortis.  
Hagios athanatos,  
eleison imas.  
Sanctus immortalis, 
miserere nobis 

 Heilige God.  
Heilige God. 
Heilige, Machtige. 
Heilige, Machtige. 
Heilige, Onsterfelijke, 
ontferm U over ons. 
Heilige, Onsterfelijke, 
ontferm U over ons. 
 

II.  Ego propter te flagellavi  
Ægyptum cum primogenitis suis;  
et tu me flagellatum tradidisti.  
 

 Ik heb voor U Egypte getuchtigd in zijn 
eerstgeborenen, maar gij hebt Mij 
overgeleverd ter geseling. 
 

Popule meus, quid feci tibi?  
Aut in quo contristavi te?  
Responde mihi.  

 Mijn volk, wat heb Ik u misdaan,  
of waardoor heb Ik u bedroefd?  
Antwoord Mij. 
 

Ego eduxi te de Ægypto, demerso 
Pharaone in Mare Rubrum,  
et tu me tradidisti principibus 
sacerdotum. 

 Ik heb u uitgevoerd uit Egypte en de farao in 
de Rode Zee doen omkomen; maar gij hebt 
Mij overgeleverd aan de opperpriesters. 

   

Popule meus…  Mijn volk… 
Ego ante te aperui mare:  
et tu aperuisti lancea latus  

 Ik heb u de weg door de zee gebaand:  
maar gij hebt Mij met een lans de zijde 
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meum.  geopend. 
 

Popule meus…  Mijn volk… 
   

Ego ante te præivi in columna nubis: 
et tu me duxisti ad prætorium Pilati.  

 Ik ben voor u uitgegaan in een wolkkolom: 
maar gij hebt Mij gevoerd naar het rechthuis 
van Pilatus. 

   

Popule meus…  Mijn volk… 
   

Ego te pavi manna per desertum:  
et tu me cæcidisti alapis et flagellis.  

 Ik heb u in de woestijn met manna verzadigd; 
maar gij hebt Mij met kaakslagen en 
geselstriemen overladen. 

Popule meus…  Mijn volk… 
 

Ego te potavi aqua salutis de  
petra; et tu me potasti felle et aceto.  

 Ik heb u met heilzaam water uit de rots 
verkwikt: maar gij hebt Mij gelaafd met  
gal en azijn. 

   

Popule meus…  Mijn volk… 
   

Ego propter te Chananæorum reges 
percussi; et tu percussisti arundine 
caput meum.  

 Ik heb de vorsten van Kanaän geslagen om 
uwentwille: maar gij hebt Mij met een 
rietstok geslagen op het hoofd. 

   

Popule meus…  Mijn volk… 
   

Ego dedi tibi sceptrum regale: 
et tu dedisti capiti meo spineam 
coronam.  

 Ik heb aan u een koningsscepter geschonken; 
maar gij hebt Mij een doornenkroon op het 
hoofd gezet. 

   

Popule meus…  Mijn volk… 
   

Ego te exaltavi magna virtute:  
et tu me suspendisti in patibulo 
crucis.  

 Ik heb u tot grote macht verheven: maar gij 
hebt Mij opgeheven aan de schandpaal van 
het kruis. 
 

Popule meus…  Mijn volk… 
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CRUX FIDÉLIS   -   Hymne van Venantius Fortunatus uit de 6e eeuw 

Crux fidélis, inter omnes arbor una 
nobilis nulla silva talem profert, 
fronde, flore, germine:  
 

Dulce lignum, dulci clavo dulce 
pondus sustinens. 
 

 O Kruis, mijn vertrouwen, onder de bomen  
de edelste: geen woud bracht uws gelijke in 
blad, bloesem en vruchten voort. 
 

O, zoet hout, o zoete nagelen, dragers van  
een zoete last. 

Pange lingua gloriosi proelium 
certaminis, et super crucis tropaeo 
dic triumphum nobilem: Qualiter 
Redemptor orbis immolatus vicerit. 
Crux fidelis… 
 

 Zing, mijn tong, de heerlijkheden van de 
glorievolle strijd en bij het kruis, dit 
zegeteken, meld nu de edele triomf: 
hoe de Redder van de wereld in zijn offer 
overwon. 

De parentis protoplasti fraude Factor 
condolens, quando pomi noxialis 
morsu in mortem corruit: Ipse lignum 
tunc notavit, damna ligni ut solveret  
Dulce lignum… 
 

 God had deernis om de zonde, die eens de 
eerste mens bedreef, - toen hij van de slechte 
vrucht at, stortte hij zich in de dood - toen 
heeft Hij het hout bestemd om het kwaad  
van het hout te niet te doen. 

Hoc opus nostrae salutis ordo 
depoposcerat: multiformis perditoris 
arte ut artem falleret: Et medelam  
ferret inde, hostis unde laeserat.  
Crux fidelis… 
 

 Het grootse werk van onze redding werd  
door de orde zelf vereist: zo moest list de list 
verijdelen van de sluwe verrader: zo moest 
dááruit genezing komen, waar de vijand  
had verwond. 

Quando venit ergo sacri plenitudo 
temporis , missus est ab arce Patris 
Natus, orbis Conditor:  Atque ventre 
virginali carne factus prodiit. 
Dulce lignum… 
 

 Toen derhalve was gekomen volheid van de 
heilige tijd, werd uit het vaderhuis gezonden 
Gods zoon , schepper van het heelal, en als 
mens trad Hij te voorschijn uit een 
maagdelijke schoot. 

Vagit infans inter arcta conditus 
praesepia: membra pannis involuta 
Virgo Mater alligat: Et pedes 
manusque crura stricta pingit fascia.  
Crux fidelis… 

 In een enge kribbe liggend schreit Hij als een 
weerloos kind; doeken voor zijn tere leden 
bindt de Moedermaagd Hem om, en een 
nauwe band omwikkelt handen, voeten,  
van een God. 

 

Lustra sex qui jam peracta, tempus 
implens corporis, se volente, natus ad 

 Toen Hij na dertig jaar van zijn lichamelijk 
bestaan het levenseinde bereikte gaf Hij zich 
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hoc, passioni deditus, Agnus in crucis 
levatur immolandus stipite.  
Dulce lignum… 
 

vrijwillig over aan het lijden, als Offerlam 
werd Hij op het kruis omhoog geheven. 

Hic acetum, fel, arurido, sputa, clavi, 
lancea: mite corpus perforatur: 
sanquis, unda profluit: Terra, pontus, 
astra, mundus, quo lavantur flumine!  
Crux fidelis… 
 

 Zie, met gal gelaafd, Hem sterven; als de 
doornen, nagels, lans zijn lichaam geheel 
doorboren, vloeit er bloed en water uit. 
Aarde, zee, heelal en sterren wassen in die 
stroom zich rein. 

Flecte ramos, arbo alta, tensa laxa 
viscera, et rigor lentescat ille, quem 
dedit nativitas: Ut superni membra 
Regis miti tendas stipite.  
Dulce lignum… 
 

 Buig uw takken, hoge kruisboom, lenig thans 
uw stroeve aard, laat die ruwheid zich toch 
milderen, welke de natuur u gaf. 
Het lichaam van de Hemelkoning, vlij dat op 
een zachte stam. 

Sola digna tu fuisti ferre pretium 
saeculi, atque portum praeparare 
nauta mundo naufrago:  
Quem sacer cruor perunxit, fusus 
Agni corpore.  
Crux fidelis… 
 

 Gij alleen was waardig ’s werelds slachtoffer 
te dragen en een haven te bereiden voor een 
wereld die vergaat; 
Ark met heilig bloed getekend uit de zijde van 
het Lam. 

Aequa Patri filioque, inclito Paraclito, 
sempiterna sit beatae Trinitati gloria:  
Cujus alma nos redemit atque servat 
gratia. Amen.  
Dulce lignum… 

 Aan de heilige Drie-eenheid zij eeuwige eer 
gebracht, gelijke hulde aan de Vader, Zoon  
en Heilige Geest: moge heel het heelal U 
loven: éne en drievoudige Naam.  
Amen. 

 

DE HEILIGE COMMUNIE 
 

Na de kruisverering wordt het heilig Sacrament in stilte naar het altaar gebracht. 
Daarna wordt gebeden: 
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Aangespoord door een gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord 
onderricht, durven wij zeggen: 
 
PATER NOSTER  ONZE VADER 

Pater noster, Qui es in caelis, 
Sanctificetur nomen tuum. Adveniat 
regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut 
in caelo et in terra. Panem nostrum 
quotidianum da nobis hodie, et 
dimitte nobis debita nostra, sicut et 
nos dimittimus debitoribus nostris. 
Et ne nos inducas in tentationem: 
Sed libera nos a malo. 

 Onze Vader, die in de hemel zijt; uw 
Naam worde geheiligd; uw Rijk kome; 
uw Wil geschiede op aarde zoals in de 
hemel. Geef ons heden ons dagelijks 
brood en vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven aan onze 
schuldenaren en breng ons niet in 
beproeving, maar verlos ons van het 
kwade. 

   

 

 

 

 

 
 
Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig vrede in onze dagen, dat wij, 
gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde, en beveiligd 
tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze 
hoop, de komst van onze Verlosser Jezus Christus. 
 

 
 

Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. 
Amen. 
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Pr.: Heer Jezus Christus, laat het delen in uw Lichaam voor mij geen vonnis zijn, 
en geen gericht, maar een kracht die mij sterkt naar lichaam en ziel en mij 
geneest van alle zwakheid. 

  Zalig zij die genodigd zijn aan de Maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods, dat 
wegneemt de zonden der wereld. 

 

A: Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij  komt maar spréék en ik zal 
gezond worden. 

 
COMMUNIEZANG ‘Verbum supernum’ 
  
1.  Verbum supernum prodiens,  
Nec Patris linquens dexteram, 
Ad opus suum exiens, 
Venit ad vitae vesperam. 
 

 Toen het Woord van omhoog verscheen, 
zonder de rechterhand des Vaders te 
verlaten, om zijn taak te gaan vervullen, 
bereikte Hij ten slotte de avond van zijn 
leven. 

2.  In mortem a discipulo  
Suis tradendus aemulis,  
Prius in vitae ferculo  
Se tradidit discipulis. 
 

 Op het punt om door zijn leerling ter dood 
te worden overgeleverd aan zijn vijanden, 
gaf Hij eerst zichzelf tot levensspijs aan zijn 
leerlingen. 
 

3.  Quibus sub bina specie Carnem 
dedit et Sanguinem; Ut duplicis 
substantiae Totum cibaret hominem. 
 

 Hij gaf hun onder twee gedaanten zijn 
vlees en bloed om met deze dubbele 
zelfstandigheid de hele mens te voeden. 
 

4.  Se nascens dedit socium,  
Convescens in edulium,  
Se moriens in pretium,  
Se regnans dat in praemium.  
 

 Bij zijn geboorte gaf Hij zich als metgezel, 
bij het avondmaal als spijze, bij zijn dood 
schonk Hij zich als losprijs, in de hemel 
geeft Hij zich als loon. 

5.  O Salutaris Hostia, Quae caeli  
pandis ostium; Bella premunt hostilia: 
Da robur, fer auxilium. 
 

 O heilbrengende offerande, die de poort 
des hemels opent; de strijd met de vijand 
benauwt ons; geef kracht; bied Gij ons 
hulp. 

6.  Uni trinoque Domino  
Sit sempiterna gloria,  
Qui vitam sine termino  
Nobis donet in patria. Amen. 

 Aan de ene en drievoudige Heer zij 
eeuwigdurende glorie. Aan Hem, die 
eindeloos leven ons schenke in het 
vaderland. Amen. 
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GEBED NA DE COMMUNIE EN WEGZENDING 
 
Pr.: Laat ons bidden. 

Almachtige eeuwige God, door de dood en verrijzenis van uw Zoon hebt 
Gij ons nieuw leven gegeven. Bewaar in ons het werk van uw 
barmhartigheid, opdat wij door onze deelname aan dit mysterie een leven 
leiden dat U is toegewijd. Door Christus, onze Heer.  

A: Amen. 
 
Bij de wegzending keert de priester zich naar het volk, strekt de handen over de 
aanwezigen uit en zegt het volgende gebed: 
 
GEBED OVER HET VOLK 
 
Pr.: Heer, wij bidden U: laat overvloedige zegen neerdalen over uw volk dat in 

de hoop op zijn verrijzenis de dood van uw Zoon heeft herdacht. Schenk 
het vergeving en bied het vertroosting, laat het geloof groeien en de 
verlossing voor altijd bevestigd worden. Door Christus onze Heer. 

A: Amen. 
 
Hierna gaan allen in stilte heen. 
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