
Goede Week 
 

Vastentijd 
 
KORTE BEURTZANG 
Heer, Gij hebt ons gekocht * met het bloed  
van uw kruis. 
 Heer, Gij hebt ons gekocht * met het bloed  
 van uw kruis. 
Uit alle volken zijn wij gekocht. 

Met het bloed van uw kruis. 
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 
 Heer, Gij hebt ons gekocht * met het bloed  
 van uw kruis. 
 
MAANDAG 
 
LOFZANG VAN ZACHARIAS 
Ant.   Zes dagen voor Pasen kwam Jezus te 

Betanië; daar woonde Lazarus, die Hij uit de 
doden had opgewekt. 

 
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. _  

 
SLOTGEBEDEN 

Heer, ontferm U over ons. 



DINSDAG 
 
LOFZANG VAN ZACHARIAS 
Ant.   Ik heb U op aarde verheerlijkt door het 

werk te volbrengen dat Gij Mij te doen 
gegeven hebt. Vader, verheerlijk Gij Mij dan 
nu bij Uzelf met de heerlijkheid die Ik bij u 
had voordat de wereld bestond. 

 
SLOTGEBEDEN 

Heer, ontferm u over ons. 
 

WOENSDAG 
 
LOFZANG VAN ZACHARIAS 
Ant.   In de kracht van de Geest heeft Christus 

zijn bloed aan de Vader geofferd: de 
vlekkeloze gave die onze harten zuivert van 
dode werken opdat wij de levende God 
zouden dienen. 

 
SLOTGEBEDEN 

Heer, ontferm u over ons. 
 

DONDERDAG 
 
LOFZANG VAN ZACHARIAS 
Ant.   Vurig heb Ik verlangd, eer Ik ga lijden, dit 

paasmaal met u te eten. 
 
SLOTGEBEDEN 

Heer, ontferm u over ons. 
 

 
 
 


