Goede Vrijdag
PSALM BIJ DE UITNODIGING
Ant. Christus de Zoon van God,
heeft ons verlost door zijn bloed;*
komt laat ons Hem aanbidden.
HYMNE
Toen de ure was gekomen
en zijn levenstijd vervuld,
heeft de Heer op zich genomen
als verlosser alle schuld,
liet het Lam zich zonder schromen
binden, leed het met geduld.
Bittere gal en rietstok beide,
speeksel, spijkers, felle speer,
doen zijn tedere lichaam lijden,
bloed en water stroomt terneer,.
Wat voor stroom komt U bevrijden,
aarde, zee en sterrenheer!
Edelste van alle bomen,
zalig kruis van ons geloof,
uit welk woud zijt gij genomen,
zo met takken, bloemen, loof?
Lieflijk hout, welk een volkomen
lieve last hangt in uw loof.
Buig o boom, uw takken neder,
harde nerf wees in dit uur
vloeiende en mild en teder,
niet zo streng als van natuur.
't Koningslichaam rust gereder
op een zachte stam terneer.
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Immers draagt gij als een gave
Hem die zich ten offer wijdt.
Gij, de loods, Gij wijst de haven,
als de wereld schipbreuk lijdt,
die het bloed van het Lam zal laven,
balsem, stromend wijd en zijd.
Aan de Vader hoog verheven,
aan de Zoon in majesteit,
aan de Trooster van ons leven,
zalige Drievuldigheid,
zij de eer en kracht gegeven
nu en in der eeuwigheid.
PSALMODIE
Ant. 1 God heeft zijn eigen Zoon
niet gespaard, voor ons allen
heeft Hij Hem overgeleverd.
PSALM 51
God ontferm U over mij in uw barmhartigheid,
delg mijn zondigheid in uw erbarmen.
Was mijn schuld volkomen van mij af,
reinig mij van al mijn zonden.
Ik erken dat ik misdreven heb,
altijd heb ik mijn vergrijp voor ogen.
Jegens U alleen heb ik gezondigd,
wat U tegenstaat heb ik gedaan.
Dus zijt Gij rechtvaardig in uw oordeel,
is het vonnis dat Gij velt gegrond.
Ach met schuld belast werd ik geboren,
schuldig was ik toen mijn moeder mij ontving.
Maar Gij hebt behagen in oprechtheid,
Gij hebt mij geleerd in eigen hart te zien.
Sprenkel mij met hysop dat ik rein wordt,
was mij dat ik witter word dan sneeuw.
Maak mij weer ontvankelijk voor blijde klanken,
geef mijn gekastijde lichaam nieuwe levensmoed.
Wendt uw ogen af van mijn gebreken,
scheld mij al mijn schulden kwijt.
Schep in mij een zuiver hart, mijn God
geef mij weer een vastberaden geest.
Wil mij niet verstoten van uw aanschijn,
neem uw heilige Geest niet van mij weg.
geef mij weer de weelde van uw zegen,
maak mij sterk in edelmoedigheid.
Dan zal ik de dwalende uw wegen leren,
alle schuldigen terugvoeren tot U.
Houd mij ver van bloedschuld, God mijn redder,
dan bezingt mijn tong uw wijs beleid.
Heer maakt Gij mijn lippen los,
dat mijn mond uw lof kan zingen.
In geschenken hebt Gij geen behagen,
wat ik U ook bied, Gij wilt het niet.
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Wat ik offer God is mijn boetvaardigheid,
een vermorzeld en vernederd hart
wijst Gij niet af.
Wees ook Sion in uw goedheid weer genadig
bouw de muren van Jeruzalem weer op.
Dan ontvangt Gij alle offers
die ge hebt bevolen,
dan komt men weer offeren op uw altaar.
Ant. 1 God heeft zijn eigen Zoon
niet gespaard, voor ons allen
heeft Hij Hem overgeleverd.
Ant. 2 Jezus Christus heeft ons lief en heeft ons
van de zonden verlost door zijn bloed.
LOFZANG HAB. 3, 2-4.13a. 15-19
Heer ik heb uw boodschap vernomen,
heb met ontzag gehoord wat Gij doet.
Doe het herleven in deze jaren,º
laat het ook zien in deze tijd:
wees in uw toorn uw erbarmen indachtig.
Ziet God zal komen uit Teman,
de Heilige daalt van de Paran omlaag.
Zijn luister omspant het hemelgewelf,
de aarde is vol van zijn glorie.
Zijn heerlijkheid is als een helder licht º
en stralen gaan uit van zijn handen,
daarin schuilt zijn wondere kracht.
Tot heil van uw volk zijt Gij uitgetrokken,
tot heil van hem die Gij hebt gezalfd.
Gij rijdt met uw paarden over het water,
over het wijde schuimende water.
Toen ik het hoorde beefde mijn leden,
mijn lippen trilde bij het geraas.
Het is of mijn beenderen week zijn geworden,
ik sta te wankelen op mijn voeten.
Toch wacht ik gerust op de dag van benauwing,
die komen zal over het volk dat ons kwelt.
Al bloeit dan de vijgenboom niet
en draagt de wijnstok geen vrucht meer;
Al stelt de olijfoogst teleur
en geven akkers geen voedsel;
Al is er geen schaap meer in de kooi
en staat er geen rund bij de voerbak:
Toch zal ik mij dan in de Heer verheugen
en juigen om God, die mij redt.
Ja God de Heer is mijn kracht, º
Hij maakt mijn voeten als die van hinden,
over de bergtoppen leidt Hij mijn pad.
Ant. 2 Jezus Christus heeft ons lief en heeft ons
van de zonden verlost door zijn bloed.
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Ant. 3 Vol eerbied, Christus aanbidden wij uw
kruis en wij zingen de lof van uw heilige
verrijzenis. Want zie, door het kruis kwam
er vreugde in heel de schepping.
PSALM 147B
Loof de Heer Jeruzalem,
Sion verheerlijk uw God!
Want hij heeft uw poorten stevig gegrendeld,
uw kinderen heeft Hij gezegend in u.
Hij laat u in vrede uw land bewonen
en voedt u met tarwe bloem.
Hij zendt zijn bevel uit over de aarde
en haastig rept zich zijn woord.
De sneeuw laat hij vallen als vlokken wol,
en rijp strooit Hij uit als was.
Hij werpt de hagel als broodkruimels weg
en voor zijn verkilling verstijft het water.
Hij fluistert een woord en het ijs wordt weer zacht.
Hij ademt erop en de stroom gaat verder.
Hij is het die Jacob zijn woord heeft gezonden,
zijn wet en geboden voor Israel.
Nooit was er een volk dat Hij zo heeft behandeld,
Hij maakte geen ander zijn wegen bekend.
Ant. 3 Vol eerbied, Christus aanbidden wij uw
kruis en wij zingen de lof van uw heilige
verrijzenis. Want zie, door het kruis kwam
er vreugde in heel de schepping.
KORTE SCHRIFTLEZING
Jes. 52,13-15
Mijn dienaar zal het goed gaan, grote roem zal hij
verwerven, hoog zal hij stijgen in aanzien, zeer
hoog. Zoals velen versteld hebben gestaan, toen
zijn uiterlijk zo vreselijk misvormd was dat het niets
menselijks meer had, zo zullen alle volkeren
verbaasd over hem zijn en alle koningen met
stomheid worden geslagen, omdat ze iets
ongehoords aanschouwen, iets wat hun nooit was
verteld.
IN PLAATS VAN DE KORTE BEURTZANG
Christus is voor ons gehoorzaam geworden
tot de dood, tot de dood aan het kruis.
Christus is voor ons gehoorzaam geworden tot
de dood, tot de dood aan het kruis.
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LOFZANG VAN ZACHARIAS
Ant. Boven zijn hoofd bracht men een opschrift
aan met de reden van zijn vonnis: Jezus van
Nazareth, koning der Joden.
LC. 1, 68-79

De Messias en zijn voorloper

Geprezen zij de Heer, de God van Israël,
omdat Hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
Een redder heeft Hij ons verwekt
in het geslacht van David, zijn getrouwe;
Zoals Hij reeds van oudsher had verklaard
bij monde van zijn heilige profeten:
Verlossing uit de macht van onze vijanden
en uit de hand van allen die ons haten.
Zo zal Hij onze vaderen barmhartig zijn,
zijn heilige verbond gestand doen;
De eed aan onze vader Abraham gezworen
ons eenmaal te verlenen;
Om aan de greep van vijanden ontrukt
Hem zonder vrees te dienen;
In vroomheid en gerechtigheid
al onze dagen voor zijn aanschijn. _
En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste,
want gij gaat voor de Heer uit om
zijn weg te banen.
Gij zult zijn volk de boodschap van
verlossing brengen
door de vergeving van hun zonden;
Dank zij de innige barmhartigheid van onze God,
die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan;
Om licht te brengen in het duister en de
schaduw van de dood
en onze voeten te geleiden op
een weg van vrede. _
Ant. Boven zijn hoofd bracht men een opschrift
aan met de reden van zijn vonnis: Jezus van
Nazareth, koning der Joden.
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SLOTGEBEDEN
Richten wij ons vol eerbied tot de verlosser, die
voor ons gestorven en begraven is om ten leven op
te staan, en vragen wij Hem met aandrang:
Heer ontferm U over ons
Heer en Meester, Gij zijt voor ons gehoorzaam
geworden tot de dood;* leer ons altijd de wil van de
Vader te doen?
Christus, ons leven, door uw dood aan het kruis
hebt Gij de dood en het dodenrijk vernietigd;* laat
ons met U sterven om met U te verrijzen in
heerlijkheid.
Jezus onze Koning, Gij zijt door de mensen
verstoten en als een worm vertrapt;* leer ons uw
nederigheid na te volgen om heil bij U te vinden.
Jezus onze Heiland, Gij hebt uw leven gegeven uit
liefde voor alle mensen;* raak ons met uw liefde
om elkaar oprecht te beminnen.
Christus onze Verlosser, Gij hebt aan het kruis uw
handen uitgestrekt om heel de schepping tot U te
trekken;* breng Gods kinderen van overal bijeen in
uw eeuwig rijk.
Onze Vader…
GEBED Heer, vrijwillig heeft uw Zoon zich
overgeleverd in de handen van zijn vijanden. Wij
bidden U: wees ons, uw volk, genadig omwillen van
Hem die aan het kruis voor ons geleden heeft:
Jezus Christus onze Heer, die met U leeft en heerst
in de eenheid met de Vader en de Heilige Geest
God door alle eeuwen der eeuwen.
Amen.
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