
THUISLITURGIE VOOR GOEDE VRIJDAG  1

 

Tristram Paul Hillier, Kruisiging 

 Deze gebedsteksten voor een thuisliturgie zijn niet bedoeld als vervanging van de kerkelijke vieringen van de 1

Goede Week. Indien er echter, zoals in deze tijd van coronavirus, geen publieke vieringen mogelijk zijn, kunnen 
zij wel helpen om in de thuisomgeving iets van de vieringen en van de geest van de Goede Week te beleven.  
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Op Goede Vrijdag staan het lijden en sterven van Jezus centraal. 

De herdenking kan plaatsvinden in de woonkamer, aan de keukentafel of op een andere 
geschikte plek. In het midden kan een kruis worden geplaatst.  

Momenten van sAlte zijn belangrijk: in sAlte kunnen we bij de Heer zijn. Het lijdensverhaal 
volgens Johannes is het hoofdbestanddeel van de liturgie. De verschillende stukken tekst 
kunnen worden onderbroken met een lied of een korte sAlte. Men kan ook in plaats van een 
lied te zingen op creaAeve wijze aandacht besteden aan een bepaalde scène of persoon. Een 
andere mogelijkheid is het luisteren naar een gezongen passie. Voor kinderen kan het 
lijdensverhaal in een kinderbijbel worden voorgelezen, men kan samen de plaatjes bekijken of 
iets zeggen over de verschillende scènes. 

Men kan de viering aanpassen aan de eigen behoeGen door andere liederen te gebruiken dan 
die zijn aangegeven. Men kan ook de andere lezingen van Goede Vrijdag inlassen en 
overwegen wat de kruisverering voor ieder persoonlijk betekent en welke persoonlijke vorm 
men wil gebruiken. 

STILTE 

Gebed  
Gedenk, Heer, de grote daden die voortkomen uit uw barmhar5gheid. Bescherm en heilig 
mij/ons en allen die U toebehoren. Wij zijn betrokken bij het geheim van Pasen, voor ons 
heeA uw Zoon Jezus Christus zijn bloed vergoten, Hij die met U leeA en heerst in eeuwigheid. 
Amen. 

Het lijdensverhaal volgens Johannes 18:1-19:42  

Gevangenneming van Jezus - Joh. 18:1-11 

In die 5jd ging Jezus met zijn leerlingen naar buiten, naar de overkant van de beek Kedron. 
Daar was een boomgaard die Hij met zijn leerlingen binnenging. 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 
hogepriesters en Farizeeën, voorzien van lantaarns, fakkels en wapens. Jezus, die alles wist 
wat over Hem ging komen, trad naar voren en zei tot hen: 'Wie zoekt gij?' Zij antwoordden 
Hem: 'Jezus de Nazoreeër.' Jezus zei hun: 'Dat ben Ik.' Ook Judas, zijn verrader, bevond zich 
bij hen. Nauwelijks had Jezus hun gezegd: Dat ben Ik, of zij weken achteruit en vielen op de 
grond. Nog eens vroeg Hij hun: 'Wie zoekt gij?' Zij zeiden: 'Jezus de Nazoreeër.' Jezus 
antwoordde: 'Ik heb u gezegd, dat Ik het ben. Als gij Mij zoekt, laat deze mensen dan gaan.' 
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 door hem het rechteroor af te slaan. De naam van die knecht was 
Malchus. Jezus echter sprak tot Petrus: 'Steek dat zwaard in de schede; zou Ik de beker niet 
drinken die mijn Vader Mij gegeven heeA?' 
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Lied 

⇨ Jezus remember me  2

Jesus remember me  
when you come into your kingdom  
Jesus remember me  
when you come into your kingdom  

Jezus, herinner mij  
als U ingaat in Uw Koninkrijk 
Jezus, herinner mij  
als U ingaat in Uw Koninkrijk  

Jezus voor Annas geleid - 18:12-27 

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, dezelfde Kájafas die aan de Joden de raad had 
gegeven: Het is beter dat er één mens sterA 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 
por5erster en bracht Petrus naar binnen. Het meisje dat aan de poort stond vroeg Petrus: 
'Ben je ook niet een van de leerlingen van die man?' Hij zei: 'Welneen.' Omdat het koud was 
hadden de knechten en dienaars 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 antwoordde hem: 'Ik heb openlijk tot de wereld gesproken. Ik 
heb al5jd 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 heb verkondigd. Die weten goed wat Ik heb gezegd.' 
Op dit woord gaf een van de dienaars die naast Hem stond Jezus een klap in het gezicht en 
voegde Hem toe: 'Antwoordt Gij zo de hogepriester?' Jezus antwoordde hem: 'Indien Ik iets 
verkeerds gezegd heb verklaar dan wat er verkeerd in was; maar indien het goed was 
waarom slaat gij Mij?' Daarop zond Annas Hem geboeid naar de hogepriester Kájafas. 

Simon Petrus stond zich te warmen toen iemand hem vroeg: 'Ben ook jij niet een van zijn 
leerlingen?' Hij ontkende het en zei: 'Welneen.' Maar een van de knechten van de 
hogepriester, een bloedverwant van de man wie Petrus het oor had afgeslagen zei: 'Heb ik je 
niet in de boomgaard bij Hem gezien?' Petrus ontkende het opnieuw en meteen begon er 
een haan te kraaien.  

 Klik op de titel voor een video-uitvoering van dit lied2
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Lied 

⇨ Jezus remember me  3

Jesus remember me  
when you come into your kingdom  
Jesus remember me  
when you come into your kingdom  

Jezus, herinner mij  
als U ingaat in Uw Koninkrijk 
Jezus, herinner mij  
als U ingaat in Uw Koninkrijk  

Jezus voor Pilatus geleid - Joh. 18:28-19:16 

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 verontreinigen. Daarom kwam Pilatus naar buiten en 
vroeg hun: 'Welke beschuldiging brengt gij tegen deze man in?' Zij gaven hem ten antwoord: 
'Als dit geen misdadiger was zouden wij Hem niet aan u hebben overgeleverd.' Daarop zei 
Pilatus: 'Neemt Hem dan zelf en vonnist Hem volgens uw Wet!' De Joden antwoordden hem: 
'Wij missen het recht om iemand ter dood te brengen.' 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: 'Zijt Gij de Koning der 
Joden?' Jezus antwoordde hem: 'Zegt gij dit uit uzelf of hebben de anderen u over Mij 
gesproken?' Pilatus gaf ten antwoord: 'Ben ik soms een Jood? Uw eigen volk en de 
hogepriesters hebben U aan mij overgeleverd. Wat hebt Gij gedaan?' Jezus antwoordde: 
'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.' Pilatus hernam: 'Gij zijt dus toch 
Koning?' Jezus antwoordde: 'Ja, Koning ben Ik. Hiertoe ben Ik geboren en hiertoe ben Ik in de 
wereld gekomen om getuigenis af te leggen van de waarheid. Alwie uit de waarheid is 
luistert naar mijn stem.' Pilatus zei tot Hem: 'Wat is waarheid?'  

Na die woorden ging hij weer naar buiten tot de Joden en zei: '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 u de Koning der Joden vrijlaat?' Toen begonnen ze opnieuw te schreeuwen: 
'Neen, Die niet, maar Barabbas!' Barabbas was een rover. 

Toen liet Pilatus Jezus geselen. De soldaten vlochten een kroon van doorntakken, ze]en Hem 
die op het hoofd en wierpen Hem een purperen mantel om. Ze traden op Hem toe en 
zeiden: 'Gegroet, Koning der Joden!' En zij sloegen Hem in het gezicht. Pilatus ging weer naar 
buiten en zei tot hen: 'Ziehier, ik breng Hem naar buiten om u te doen weten dat ik volstrekt 
geen schuld in Hem vind.' Jezus kwam dus naar buiten terwijl Hij nog de doornenkroon en de 
purperen mantel droeg. Pilatus zei tot hen: 'Ziehier de mens.'  

Maar toen de hogepriesters en hun dienaars Hem zagen schreeuwden ze: 'Kruisigen, 
kruisigen!' Pilatus zei hun: 'Neemt gij Hem dan en kruisigt Hem want ik vind geen schuld in 
Hem.' De Joden antwoordden hem: 'Wij hebben een Wet en volgens die Wet moet Hij 

 Klik op de titel voor een video-uitvoering van dit lied3

 4

https://www.youtube.com/watch?v=5g6Q-uSV714


sterven omdat Hij zich voor Gods Zoon heeA uitgegeven.' Toen Pilatus dit hoorde werd hij 
nog meer bevreesd. Hij ging het pretorium weer binnen en sprak tot Jezus: 'Waar zijt Gij 
vandaan?' Jezus gaf hem echter geen antwoord. Daarom zei Pilatus: 'Gij spreekt niet tegen 
mij? Weet Ge dan niet dat ik de macht heb om U vrij te spreken maar ook de macht heb om 
U te kruisigen?' Jezus antwoordde: 'Ge 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 heeA overgeleverd 
groter.' Van dit ogenblik af wilde Pilatus ertoe overgaan Hem vrij te laten.  

Maar de Joden schreeuwden: 'Als ge die man vrijlaat zijt ge geen vriend van de keizer. Wie 
zich voor koning uitgeeA komt in verzet tegen de keizer.' Toen Pilatus hen dit hoorde roepen 
liet hij Jezus naar buiten brengen en ging op de rechtersstoel zi]en, op de plaats die 
Litóstrotos heet, in het Hebreeuws Gabbata. Het was de voorbereidingsdag voor Pasen, 
ongeveer het zesde uur. Hij zei tot de Joden: 'Hier is uw Koning.' Maar zij schreeuwden: 'Weg, 
weg met Hem! Kruisig Hem!' Pilatus vroeg: 'Zal ik dan uw Koning kruisigen?' De hogepriesters 
antwoordden: 'Wij hebben geen andere koning dan de keizer!' Toen leverde hij Hem aan hen 
uit om de kruisdood te ondergaan, en zij namen Hem over. 

Lied 

⇨ Jezus remember me  4

Jesus remember me  
when you come into your kingdom  
Jesus remember me  
when you come into your kingdom  

Jezus, herinner mij  
als U ingaat in Uw Koninkrijk 
Jezus, herinner mij  
als U ingaat in Uw Koninkrijk  

Kruisiging, dood en begrafenis van Jezus - Joh. 19:17-30 

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 een en Jezus in het midden. Pilatus had ook een opschriA laten maken en op het 
kruis doen aanbrengen. Het luidde: Jezus, de Nazoreeër, de Koning van de Joden. Vele Joden 
lazen dit opschriA, want de plaats waar Jezus gekruisigd werd lag dicht bij de stad. Het stond 
er in het Hebreeuws, het La5jn en het Grieks.  

De hogepriesters van de Joden nu zeiden tot Pilatus: 'Ge moest er niet op ze]en: 'de Koning 
van de Joden', maar: 'Hij heeA gezegd: Ik ben de Koning van de Joden'.' Pilatus antwoordde: 
'Wat ik geschreven heb, heb ik geschreven.'  

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 echter zonder naad was, aan één stuk 
geweven van bovenaf. Daarom zeiden ze tot elkaar: 'Laten we die niet scheuren maar er om 
loten wie hem krijgt.' Aldus moest de SchriA vervuld worden: Zij verdeelden mijn kleren 
onder elkaar en dobbelden om mijn gewaad.  

 Klik op de titel voor een video-uitvoering van dit lied4
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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 liebad zei Hij tot zijn moeder: 'Vrouw zie daar uw zoon.' 
Vervolgens zei Hij tot de leerling: 'Zie daar uw moeder.' En van dat ogenblik af nam de 
leerling haar bij zich in huis.  

Hierna, wetend dat nu alles was volbracht zei Jezus, opdat de SchriA vervuld zou worden: 'Ik 
heb dorst.' 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: 'Het is volbracht.' Daarop boog Hij het hoofd en gaf de geest. 

STILTE 

Lezing uit het Evangelie volgens Johannes 19:31-42 

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 was gekruisigd 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 heeA getuigt hiervan; zijn getuigenis is waar en hij weet dat hij de 
waarheid zegt, opdat ook gij zoudt geloven. Dit is gebeurd opdat de SchriA zou vervuld 
worden: Van zijn gebeente zal niets worden verbrijzeld, terwijl nog een ander SchriAwoord 
zegt: Zij zullen opzien naar Hem die zij hebben doorstoken.  

Daarna vroeg Jozef van Arimatéa die een leerling was van Jezus maar in het geheim uit vrees 
voor de Joden, aan Pilatus het lichaam van Jezus te mogen wegnemen. Toen Pilatus dit had 
toegestaan ging hij dus heen en nam het lichaam weg. Nikodemus, 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. 

Lied 

Christus heeO voor ons geleden, GvL 413 enZJ 360 

Christus heeA voor ons geleden als een beeld van ons bestaan, 
dat wij zover zouden gaan in zijn voetstappen te treden. 

Die geen zonde heeA bedreven, uit wiens mond niet is gehoord 
enig onvertogen woord, maar de adem van het leven. 
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Die wanneer Hij werd geslagen, zelfs zijn mond niet opendeed, 
die niet dreigde als Hij leed, maar het zwijgend heeA verdragen. 

Die de zonden heeA gekorven in zijn lichaam aan het hout, 
dat gij Gode leven zoudt, aan de zonde afgestorven. 

Door wiens striemen gij genezen, door wiens dood gij levend zijt, 
levend in rechtvaardigheid, taal en teken van Gods wezen. 

Voorbeden 
We hebben Jezus vergezeld op zijn weg naar het kruis. We hebben naar Hem gekeken toen 
Hij zijn leven voor ons gaf en ons de toegang opende tot Gods barmhar5ge liefde. Daarom 
kunnen wij ons nu met onze zorgen wenden tot God. Geen menselijke zorg, geen bede, geen 
klacht is Hem vreemd. Laat ons dan bidden voor de wereld en voor onszelf. 

Voor de Kerk 
Laat ons God bidden voor onze Kerk en voor allen die samenkomen om uw Zoon na te 
volgen. 

Barmhar5ge God, schenk uw gelovigen de genade om U trouw te dienen en U in de wereld 
te verkondigen. Sterk onze paus Franciscus, de bisschoppen en allen met een eigen 
verantwoordelijkheid in de Kerk. Geef hun kracht en wijsheid bij het leiding geven aan het 
volk van God. Moge de Kerk een hoopvol teken zijn van uw nieuwe wereld. In de doop zijn de 
christenen van alle kerken één, breng de kerken die van elkaar gescheiden zijn, bij elkaar in 
tot eenheid in geloven. 

Lied 

⇨ O lord hear my prayer  5

O Lord, hear my prayer,  
O Lord, hear my prayer 
When I call, answer me. 
O Lord, hear my prayer,  
O Lord, hear my prayer. 
Come and listen to me 

O Heer, hoor mijn bidden,  
O Heer hoor mijn bidden 
Als ik roep, antwoord mij 
O Heer, hoor mijn bidden,  
O Heer hoor mijn bidden 
Kom en luister naar mij 

Voor hen die zich voorbereiden op het ontvangen van een van de sacramenten 
Laat ons tot God bidden voor allen die zich voorbereiden om een van de sacramenten te 
ontvangen, vooral voor hen die gedoopt willen worden: 

God van liefde, open hun hart voor uw woord en laat hen verbondenheid ervaren met u, en 
de zekerheid dat zij uw geliefde dochters en zonen zijn. Geef hun mensen die hen 

 Klik op de titel voor een video-uitvoering van dit lied5
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begeleiden. In het bijzonder bidden wij voor allen die zich hebben voorbereid op het 
ontvangen van de doop, de eerste communie, het vormsel, het huwelijk of de 
priesterwijding, maar die nu vanwege de Corona-pandemie langer moeten wachten. Sterk 
hen en leid hen op hun weg.  

Lied 

⇨ O lord hear my prayer  6

O Lord, hear my prayer,  
O Lord, hear my prayer 
When I call, answer me. 
O Lord, hear my prayer,  
O Lord, hear my prayer. 
Come and listen to me 

O Heer, hoor mijn bidden,  
O Heer hoor mijn bidden 
Als ik roep, antwoord mij 
O Heer, hoor mijn bidden,  
O Heer hoor mijn bidden 
Kom en luister naar mij 

Voor de Joden 
Laat ons God bidden voor de Joden, onze oudere broeders en zusters in het geloof, tot wie 
God onze Heer het eerst heeA gesproken. 

Eeuwige God, dat zij in trouw mogen blijven geloven in uw beloAe aan Abraham en zijn 
kinderen. Verhoor het gebed van de Kerk voor het volk dat U als eerste heeA uitverkoren, 
geef het vrede en geef dat wij allen tot de voltooiing van de verlossing mogen komen. 

Lied 

⇨ O lord hear my prayer  7

O Lord, hear my prayer,  
O Lord, hear my prayer 
When I call, answer me. 
O Lord, hear my prayer,  
O Lord, hear my prayer. 
Come and listen to me 

O Heer, hoor mijn bidden,  
O Heer hoor mijn bidden 
Als ik roep, antwoord mij 
O Heer, hoor mijn bidden,  
O Heer hoor mijn bidden 
Kom en luister naar mij 

Voor allen die een andere godsdienst aanhangen of die niet geloven 
Laat ons God bidden voor allen die een andere godsdienst aanhangen en voor mensen die 
niet in God kunnen geloven. 

God, Vader van alle mensen, begeleid hen met uw heilige, leven gevende Geest, leidt hen 
langs heilzame wegen en help hen om hun geweten te kunnen volgen. Ondersteun hen om 
het geheim van het leven steeds dieper te kunnen beva]en. 

 Klik op de titel voor een video-uitvoering van dit lied6
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Lied 

⇨ O lord hear my prayer  8

O Lord, hear my prayer,  
O Lord, hear my prayer 
When I call, answer me. 
O Lord, hear my prayer,  
O Lord, hear my prayer. 
Come and listen to me 

O Heer, hoor mijn bidden,  
O Heer hoor mijn bidden 
Als ik roep, antwoord mij 
O Heer, hoor mijn bidden,  
O Heer hoor mijn bidden 
Kom en luister naar mij 

Voor allen die het land regeren 
Laat ons God bidden voor hen die het land regeren en voor alle poli5ek en maatschappelijk 
verantwoordelijken. 

God die overal aanwezig bent, richt hun hart en hun geest naar uw wil, opdat zij recht doen 
aan alle mensen, de ware vrede zoeken, de schepping behoeden en zorg dragen voor hen om 
wie niemand zich bekommert. Schenk hun de moed om zich voor anderen in te ze]en. 

Lied 

⇨ O lord hear my prayer  9

O Lord, hear my prayer,  
O Lord, hear my prayer 
When I call, answer me. 
O Lord, hear my prayer,  
O Lord, hear my prayer. 
Come and listen to me 

O Heer, hoor mijn bidden,  
O Heer hoor mijn bidden 
Als ik roep, antwoord mij 
O Heer, hoor mijn bidden,  
O Heer hoor mijn bidden 
Kom en luister naar mij 

Voor allen die getroffen zijn door de Corona-pandemie 
Laat ons God bidden voor alle mensen die in deze weken zwaar ziek zijn geworden, voor 
allen die bang zijn en voor elkaar moeten zorgen, om bescherming van allen die werkzaam 
zijn in de zorg en voor de wetenschappers die op zoek zijn naar nieuwe medicijnen, voor hen 
die moeten beslissen, voor allen die zich inze]en voor de samenleving, voor de velen die 
door de dood uit het leven zijn gerukt. 

Almach5ge, eeuwige God, U bent onze toevlucht en sterkte. Vele genera5es hebben U 
ervaren als mach5ge helper in allerlei nood. Sta allen bij die door deze crisis zijn getroffen, en 
sterk ons in het vertrouwen dat alle mensen bij U in goede handen zijn. Neem hen die van 
ons zijn heengegaan op in uw koninkrijk, waar zij in U geborgen zijn. 

 Klik op de titel voor een video-uitvoering van dit lied8
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Lied 

⇨ O lord hear my prayer  10

O Lord, hear my prayer,  
O Lord, hear my prayer 
When I call, answer me. 
O Lord, hear my prayer,  
O Lord, hear my prayer. 
Come and listen to me 

O Heer, hoor mijn bidden,  
O Heer hoor mijn bidden 
Als ik roep, antwoord mij 
O Heer, hoor mijn bidden,  
O Heer hoor mijn bidden 
Kom en luister naar mij 

Voor alle noodlijdenden en voor de vrede 
Laat ons God bidden voor alle mensen die hulp nodig hebben. Laat ons bidden om vrede in 
de wereld.  

Zorgzame God, die de verdrie5gen troost en die kracht geeA aan hen die lijden, reinig de 
wereld van alle fouten, verdrijf ziekte en honger, ontbind banden die mensen onrechtvaardig 
binden, geef zekerheid aan daklozen, gezondheid aan zieken en het eeuwige leven aan 
stervenden. Geef dat er vrede mag zijn overal op aarde. 

Lied 

⇨ O lord hear my prayer  11

O Lord, hear my prayer,  
O Lord, hear my prayer 
When I call, answer me. 
O Lord, hear my prayer,  
O Lord, hear my prayer. 
Come and listen to me 

O Heer, hoor mijn bidden,  
O Heer hoor mijn bidden 
Als ik roep, antwoord mij 
O Heer, hoor mijn bidden,  
O Heer hoor mijn bidden 
Kom en luister naar mij 

Voor onze persoonlijke intenAes 
Laat ons God bidden voor de inten5es van ieder van ons persoonlijk. 

God, onze Vader, U kent ons. Verhoor het gebed dat wij in s5lte tot U richten. Sta ons en 
iedereen bij, wanneer wij ons tot U keren. 

STILTE 

 Klik op de titel voor een video-uitvoering van dit lied10
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Lied 

⇨ O hoofd vol bloed en wonden (GvL 511 /ZJ 371)  12

O hoofd vol bloed en wonden, met smaad gedekt en hoon, 
O god’lijk hoofd omwonden, met scherpe doornenkroon 
O Gij, die and’re kronen en glorie waardig zijt, 
Ik wil mijn hart U tonen, dat met U medelijdt. 

Mijn God, die zonder klagen het zwaarste hebt doorstaan, 
Al wat Gij had te dragen: wie heeA het U gedaan. 
Wee mij, die voor de zonden het hoogste goed verliet! 
O, om uw bloed en wonden, verstoot mij, zondaar niet! 

O hoofd vol bloed en wonden, o Gods onschuldig Lam, 
Dat voor der mensen zonden, de schulden op zich nam.  
Wat zal ik U dan geven, voor zoveel smaad en smart? 
Heer, neem mijn korte leven, Heer, neem mijn strijdend hart. 

O hoofd vol bloed en wonden, bedekt met smaad en hoon 
O hoofd zo wreed geschonden, Uw hoofd een doornenkroon. 
O hoofd eens schoon en heerlijk en stralend als de dag. 
Hoe lijdt Gij nu zo deerlijk. Ik groet U vol ontzag. 

Wees Gij om mij bewogen en troost mijn angs5g hart. 
Voer mij Uw beeld voor ogen, Gekruisigde, Uw smart. 
Dan zal ik vol vertrouwen, gelovig en bewust, 
Uw aangezicht aanschouwen. Wie zo sterA, sterA gerust. 

Kruisverering 

We hebben in de voorbeden alle leed, alle geleden onrecht, alle zorgen en ook ons verlangen 
goed met elkaar om te gaan voor U neergelegd. Nu willen wij U, die aan het kruis gestorven 
bent, vereren: zie het hout van het kruis, waaraan de Verlosser van de wereld hing. 

Eerst kan men in sAlte kijken naar het kruis, dat in het midden is neergelegd; daarna kan het 
volgende gebed worden uitgesproken. 

 Klik op de titel voor een video-uitvoering van dit lied12
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STILTE 

In het kruis is het heil gelegen, de overwinning en de heerlijkheid. / Christus is overwinnaar, 
Christus is Koning, Christus is Heer van de wereld. 

In het kruis is het heil gelegen, het leven en de opstanding. / Christus is overwinnaar, Christus 
is Koning, Christus is Heer van de wereld. 

In het kruis is het heil gelegen, gerech5gheid en vrijheid. / Christus is overwinnaar, Christus is 
Koning, Christus is Heer van de wereld. 

In het kruis is het heil gelegen, kracht en hulp. / Christus is overwinnaar, Christus is Koning, 
Christus is Heer van de wereld. 

In het kruis is het heil gelegen, troost en hoop. / Christus is overwinnaar, Christus is Koning, 
Christus is Heer van de wereld. 

STILTE   

De kruisverering kan besloten worden met een diepe buiging. 

Slotgebed en gebed om zegen 

In het vertrouwen dat U onze Vader bent, een Vader die ons liebeeA, zeggen wij in 
verbondenheid met de christenen van de hele wereld, die nu de dood van uw Zoon 
herdenken: 

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. 

Heer, onze God, kom tot ons/mij met uw rijke zegen en blijf bij ons/mij en bij heel uw volk, 
dat de dood van uw Zoon heeA herdacht en de opstanding verwacht. Schenk ons uw 
vergeving en troost, steeds meer geloof en de eeuwige verlossing. Dit vragen wij door 
Christus, onze Heer. 

De huisviering eindigt in sAlte.
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