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Dienst der 12 Evangeliën 

 

 OPENINGSZEGEN 

D. In de naam des Heren, vader, geef de zegen! 

Pr. Eer aan de heilige, levenschenkende, ondeelbare Drieëenheid, één in wezen, immer nu en 
altijd en in de eeuwen der eeuwen. 

L. Amen. 
Eer aan God in den hoge en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft! (3x) 
Heer, open mijn lippen en mijn mond verkondigt uw lof. (2x) 

  

 HEXAPSALM 
(in de Oekraïense traditie: alleen psalm 102) 

 Psalm 3 

 Heer, hoe talrijk zijn zij die mij kwellen, * dreigend komen zij op mij af.  
Overal hoor ik ze roepen: * redding bij God vindt hij niet! 
Toch zijt Gij, Heer, mijn schild, * Gij geeft mij eer en aanzien. 
Altijd wanneer ik roep tot de Heer * antwoordt Hij mij van zijn heilige berg. 
Veilig kan ik gaan rusten en slapen, * veilig weer opstaan, want Hij staat mij bij. 
Duizenden vijanden zal ik niet vrezen, * ook al dringen zij wild om mij heen. 
Heer, richt u op en kom nader, * kom mij te hulp, mijn God! 
Gij die mijn vijand de kaak verbrijzelt, * Gij die de tanden der zondaars breekt. 
Ja, bij de Heer is redding; * zegen dan, Heer, uw volk. 
 
Veilig kan ik gaan rusten en slapen, * veilig weer opstaan, want Hij staat mij bij. 
 

 Psalm 37 

 Heer, tuchtig mij niet in uw gramschap, * kastijd mij niet in uw toorn. 
Uw pijlen zijn diep in mijn vlees gedrongen, * uw hand daalde zwaar op mij neer. 
Uw straf liet geen gave plek op mijn huid, * gekneusd zijn mijn beenderen om mijn 
verstoktheid. 
Mijn schuld is mij over het hoofd gegroeid, * hij drukt mij omlaag als een loodzware last. 
Mijn wonden zweren en rieken, * omdat ik onwijs was in mijn gedrag. 
Ik strompel gebogen en diep gebukt, * mistroostig slijt ik mijn dagen. 
Mijn lenden zijn hevig ontstoken, * geheel mijn lichaam is ziek. 
Ik ben gebroken en uitgeput, * ik schreeuw het uit van ellende. 
Ach Heer, Gij kent al mijn noden, * mijn klagen dringt tot U door. 
Nu siddert mijn hart en ontzinkt mij de moed * en nergens zie ik nog licht. 
Mijn vrienden ontlopen het onheil * en al mijn bekenden houden zich ver. 
Die mij naar het leven staan spannen mij strikken * meedogenloos zoeken ze mij te 
verdelgen en hebben aldoor bedrog in de zin. 
Maar ik hou mij doof en luister niet, * ik doe als een stomme mijn mond niet open. 
Ik doe maar alsof ik er niets van hoor, * alsof ik geen antwoord weet. 
Want enkel op U, Heer, stel ik mijn hoop, * mijn God, Gij zult mij verhoren. 
Ik bid U, gun hen geen leedvermaak * en laat hen niet pochen als ik eens struikel. 
Want aldoor ben ik de val nabij, * mijn ondergang staat mij voortdurend voor ogen. 
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Ik weet en beken dat ik schuldig ben * en dat ik straf verdien voor mijn zonden; 
Maar vaak word ik zonder reden geslagen * en velen haten mij onverdiend. 
En mensen die goed vergelden met kwaad weerstaan mij * omdat ik het goede nastreef. 
Heer, wil mij dus niet verlaten, * mijn God, blijf niet verre van mij; 
Maar haast U om mij te helpen, * Gij, Heer, zijt mijn toevlucht. 
 
Heer, wil mij dus niet verlaten, * mijn God, blijf niet verre van mij; 
Maar haast U om mij te helpen, * Gij, Heer, zijt mijn toevlucht. 
 

 Psalm 62 
 God, mijn God zijt Gij, * ik zoek U met groot verlagen. 

Naar U dorst mijn ziel en hunkert mijn hart * als dorre akkers naar regen. 
Zo zie ik omhoog naar de plaats waar Gij woont, * beschouw ik uw macht en uw glorie. 
Meer waard dan het leven is mij uw genade, * mijn mond verkondigt uw lof. 
Ik zal U prijzen zolang ik leef, * mijn handen uitstrekken naar U. 
Mijn ziel wordt verzadigd met voedzame spijs, mijn mond zal U jubelend danken. 
Als ik in de nacht op mijn bed aan U denk * dan hou ik U stil in gedachte. 
Want Gij zijt mijn beschermer geweest, * ik koester mij onder uw vleugels. 
Met heel mijn hart hou ik vast aan U, * het is uw hand die mij steunt. 
Maar zij die mijn leven bedreigen * gaan zelf naar het dodenrijk. 
Zij zullen vergaan door het zwaard, * een prooi voor de jakhalzen worden. 
De koning vinde in God zijn geluk, alwie hem trouw is moge geëerd worden, * maar wie 
hem weerstaat moet verstommen. 
 
Als ik in de nacht op mijn bed aan U denk * dan hou ik U stil in gedachte. 
Want Gij zijt mijn beschermer geweest, * ik koester mij onder uw vleugels. 
Met heel mijn hart hou ik vast aan U, * het is uw hand die mij steunt. 
 

 Eer ... nu ... 

Alleluia, alleluia, alleluia, eer aan U, o God! (3x, zonder buiging) 

  

 Psalm 87 

 Heer, mijn God, ik roep U elke dag, * elke nacht weer kom ik bij U klagen. 
Laat mijn bede doordringen tot U, * luister naar mijn dringend roepen. 
Want mijn ziel is van verdriet verzadigd, * nu reeds sta ik voor het dodenrijk. 
Men beschouwt mij als een man die grafwaarts gaat, * als een grijsaard aan het einde van 
zijn krachten. 
Bij de schimmen heb ik mijn verblijf, * een gesneuvelde die werd begraven. 
Niemand is er die nog aan hem denkt, * aan uw zorg is hij voorgoed onttrokken. 
In een put hebt Gij mij neergelaten, * in het duister van een diepe krocht. 
Zwaar drukt uw verbolgenheid op mij, * door de stortvloed van uw toorn word ik 
bedolven. 
Al mijn vrienden zijn van mij vervreemd, * weerzinwekkend ben ik voor mijn makkers. 
Ik ben opgesloten zonder uitweg, * troebel zijn mijn ogen van verdriet. 
Elke dag, Heer, roep ik om erbarmen, * strek mijn handen smekend naar U uit. 
Doet Gij wonderen voor wie gestorven zijn? * Staan er doden op om U te loven? 
Wordt uw goedheid in uw graf geprezen? * Wordt uw trouw ook in het dodenrijk erkend? 
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Ziet men in het land der duisternis uw werken? * aan de oevers der vergetelheid uw gunst? 
Toch zal ik U blijven roepen, Heer, * elke morgen kom ik met mijn bede. 
Waarom, Heer, verstoot Gij mij steeds weer, * blijft Gij uw gelaat verbergen? 
Zwak en jong reeds door de dood getekend * droeg ik uw beproeving tot ik niet meer kon. 
Heel de zwaarte van uw toorn is op mij neergekomen, * uw verschrikkingen benauwen mij. 
Als een watervloed die aldoor hoger stijgt, * die van alle kanten op mij afkomt. 
Vrienden en gezellen hebt Gij mij ontnomen, * slechts het duister is mijn bondgenoot. 
 
Heer, mijn God, ik roep U elke dag, * elke nacht weer kom ik bij U klagen. 
Laat mijn bede doordringen tot U, * luister naar mijn dringend roepen. 
 

  

 Psalm 102 

 Verheerlijk, mijn ziel, de Heer, * zijn heilige Naam uit het diepst van uw wezen!  
Verheerlijk, mijn ziel, de Heer, * vergeet zijn weldaden niet!  
Hij is het die uw schulden vergeeft, * die u geneest van uw kwalen.  
Hij is het die u van de ondergang redt, * die u omringt met zijn gunst en erbarmen;  
Die heel uw leven met voorspoed vult, * die u verjongt als de arend.  
De Heer is rechtvaardig in al wat Hij doet, * Hij laat de verdrukten recht wedervaren.  
Hij maakte aan Mozes zijn wegen bekend, * Hij toonde zijn werken aan Israëls zonen.  
De Heer is barmhartig en welgezind, * lankmoedig en goedertieren.  
Hij blijft niet voortdurend verwijten maken, * Hij is niet voor eeuwig vertoornd.  
Hij handelt met ons niet zoals wij verdienen, * vergeldt ons niet onze schuld.  
Zo wijd als de hemel de aarde omspant, * zo alomvattend is zijn erbarmen.  
Zo ver als de afstand van oost tot west, * zo ver verdrijft Hij van ons de zonde. 
Zo zeer als een vader zijn kinderen liefheeft, * zo zeer heeft de Heer zijn dienaren lief. 
Hij weet toch waaruit Hij de mens heeft gemaakt, * Hij denkt er aan dat wij slechts stof zijn.  
De mens is als gras dat spoedig verdort, * hij bloeit maar zo kort als een veldbloem.  
De storm strijkt er langs en hij is er niet meer, * er blijft geen spoor van hem over.  
Maar Gods erbarmen blijft altijd en eeuwig, * rechtvaardig is Hij voor geslacht na geslacht. 
Voor allen die trouw zijn verbond onderhouden, * zich houden aan wat Hij gebiedt.  
De Heer heeft zijn troon in de hemel gevestigd, * Hij voert heerschappij over heel het heelal.  
Verheerlijk de Heer, al zijn hemelse boden, * machtige uitvoerders van zijn bevel.  
Verheerlijk de Heer, al zijn legerscharen, * trouwe knechten die doet wat Hij wil.  
Verheerlijk de Heer, al wat Hij heeft geschapen, * overal waar zich zijn macht openbaart;  
verheerlijk, mijn ziel, de Heer. 
 
Verheerlijkt de Heer, al wat Hij heeft geschapen, * overal waar zich zijn macht openbaart;  
verheerlijk, mijn ziel, de Heer.  
 

  

 Psalm 142 

 Aanhoor mijn bede, Heer, Gij zijt getrouw; * let op mijn smeken, verhoor mij omdat Gij 
rechtvaardig zijt.  
Roep toch uw dienaar niet voor uw gerecht, * geen mens is immers zonder schuld voor U.  
De tegenstander laat mij niet met rust, * hij werpt mij op de grond en stoot mij in de 
duisternis der doden.  
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Mijn geest is uitgeput, * mijn hart geheel verstijfd.  
Ik denk terug aan vroeger dagen, herinner mij al wat Gij hebt gedaan, * uw werken staan 
mij voor de geest. 
Ik strek mijn handen naar U uit, * mijn ziel, als droge grond, heeft dorst naar U.  
Verhoor mijn bidden spoedig, Heer, * mijn geest is uitgeput.  
Verberg uw aangezicht niet voor mij,  dan zou het zijn als was ik reeds begraven.  
Laat uw genade spoedig blijken, * want ik vertrouw op U.  
Toon mij de weg die ik moet nemen, * op U richt ik mijn leven.  
Verlos mij van mijn tegenstanders, * Heer, mijn hoop zijt Gij.  
Leer mij hoe ik uw wil volbrengen moet, * want Gij zijt toch mijn God.  
Uw geest, die goedertieren is, * geleide mij op effen paden.  
Terwille van uw Naam, Heer, red mijn leven, * bevrijd mijn ziel in uw barmhartigheid.  
Wees mij genadig en verdelg de vijand, * vernietig allen die mij pijnigen: Ge weet, ik ben 
uw dienaar.  
 
Aanhoor mijn bede, Heer; * roep toch uw dienaar niet voor uw gerecht.  
Uw geest, die goedertieren is, * geleide mij op effen paden. 
 

  Eer ... Nu ... 

 Alleluja, alleluja, alleluja, eer aan U, o God! (3x) 

 

 Tijdens de lezing van deze psalmen bidt de priester met onbedekt hoofd deze gebeden van de morgen: 
 
Eerste gebed: 
Wij danken u, Heer onze God, omdat Gij ons weer deed opstaan van ons bed en in onze 
mond woorden hebt gelegd van lofprijzing, om U te aanbidden en uw heilige Naam aan te 
roepen. Wij smeken U om uw barmhartigheid die Gij ons steeds in ons leven doet ervaren. 
Zend ook nu uw hulp voor degenen die hier staan voor uw heilige luister en van U 
mildheid verwachten in overvloed. Laat ons die U met eerbied en liefde dienen, uw 
onuitsprekelijke goedheid prijzen. Want U komt alle lof toe, eer en aanbidding, Vader, 
Zoon en heilige Geest, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

 Tweede gebed 

Vroeg in de morgen staan wij op, o onze God, want uw geboden zijn als een licht op aarde. 
Vervul ons van ontzag, leer ons te doen wat goed en heilig is, zodat wij U zegenen, die 
alleen werkelijk God zijt. Luister naar ons en hoor ons. Herinner u de namen, Heer, van 
allen die hier met ons bidden en red hen door uw macht. Zegen uw volk en heilig uw 
erfdeel. Geef vrede aan deze wereld van U, aan uw kerken, aan de priesters, aan allen die in 
het pastoraal dienstwerk zijn aangesteld, aan de overheid en aan heel uw volk. Want 
gezegend en verheerlijkt is uw grote naam die alle eer waardig is, Vader, Zoon en heilige 
Geest, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

 Derde Gebed 
Vroeg in de morgen staan wij op, o onze God, want uw geboden zijn als een licht voor ons. 
Leer ons uw gerechtigheid, O God; leer ons uw geboden en voorschriften. Verlicht de ogen 
van onze geest, zodat we niet inslapen in de dood belast door kwaad. Drijf alle duisternis 
uit ons hart en laat in uw goedheid de zon van gerechtigheid schijnen over ons. Bewaar ons 
leven , tegen alle aanvallen gesterkt door het zegel van uw heilige Geest, en laat ons alleen 
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voortgaan op de weg van vrede. Laat ons deze morgen en de komende dag begroeten met 
vreugde, terwijl wij u deze morgenwijding bieden. Want van U is de heerschappij en van U 
is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, Vader, Zoon en heilige Geest, nu en altijd 
en in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

 Vierde Gebed 
O God en Meester, Gij zijt heilig en ondoorgrondelijk! Gij hebt het licht bevolen te schijnen 
in de duisternis. Gij hebt Ons gezegend met de rust van de afgelopen nacht en nu roept Gij 
ons, om uw grenzeloze goedheid te prijzen. Wij smeken uw goedertierenheid: Neem ons 
aan en ook de lofprijzing die wij U bieden samen met onze schamele dankzegging, en geef 
ons alles wat w:ij tot onze redding nodig hebben. Maak ons kinderen van het licht en van 
de dag, erfgenamen van uw eeuwige goederen. Wees met uw onmetellijke goedheid alle 
mensen hier aanwezig die hun stemmen met die van ons verenigen. En denk ook aan al 
onze broeders en zusters die niet aanwezig zijn, waar zij zich ook mogen bevinden onder 
uw ogen. Vergeet hun zorgen niet, help hen en wees goed voor hen en laat over ons allen 
uw barmhartigheid neerkomen. Laat ons veilig en gezond naar geest en lichaam volharden 
in de lofprijzing van uw wondere en gezegende Naam. Want Gij zijt een goedertieren God, 
mild en vol liefde voor de mens, en U zingen wij onze lofprijzing, Vader, Zoon en heilige 
Geest, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

 Vijfde Gebed  

Heilige Vader, Nooit aflatende bron en schatkamer van goedheid! Machtige wonderdoener! 
Meester van heel de schepping! Wij buigen diep voor U en vragen U onze kleinheid te 
steunen met uw hulp en medelijden. Denk eraan, Heer: Wij zijn uw dienaren en 
dienaressen. Neem ons aan en ook de gebeden die wij deze morgen tot U richten als een 
geur van wierook voor uw aanschijn. Verwerp ons niet, maar raak ons leven aan met uw 
liefde. Wees allen indachtig die vroeg opstaan om U te prijzen samen met uw Zoon en 
Geest. Wees hun steun en bescherming en neem hun eredienst aan op uw hemels altaar. 
Want U zijt onze God en U geven wij eer, Vader Zoon en heilige Geest, nu en altijd en in de 
eeuwen der eeuwen. Amen. 

 Zesde Gebed 
Wij danken U, Heer God van onze verlossing, voor de manier waarop U alles doet tot ons 
welzijn, zodat wij naar U kunnen opzien als onze redder en weldoener. Gedurende de 
afgelopen nacht hebt Gij ons rust geschonken, en nu laat Gij ons opstaan van ons bed en 
brengt Gij ons hier bijeen om uw grote Naam te eren die alle lof waardig is. Daarom 
smeken wij U, Heer: geef ons de genade en de kracht om uw lof te zingen met begrip en 
onophoudelijk tot U te bidden. Laat ons zo onze verlossing verwerkelijken in vreze en 
ontzag, met de hulp van uw Gezalfde. Want Gij zijt de koning van Vrede en de Verlosser 
van onze zielen en wij geven U eer, vader, Zoon en heilige Geest, nu en altijd en in de 
eeuwen der eeuwen. Amen. 

 Zevende Gebed 
God en vader van onze Heer Jezus Christus. Gij hebt ons van ons bed doen opstaan en ons 
hier samengebracht voor dit uur van gebed. Geef ons de genade onze mond te openen en 
neem onze poging van dankzegging aan. Leer ons uw gerechtigheid. Want bidden zoals 
het behoort kunnen wij niet als Gij door uw heilige Geest de weg niet wijst. Daarom 
smeken wij U: als wij tot op dit uur iets misdeden uit boosheid of zwakheid, Heer, vergeef 
ons alles en spaar ons. Want als Gij overtredingen vasthoudt, Heer, wie overleeft dat dan? 
Gij alleen kunt ons redden, Gij alleen zijt heilig, helper, krachtige verdediger van ons leven, 
en U treft steeds ons lied. Moge uw macht gezegend zijn en geprezen, Vader, Zoon en 



 8

heilige Geest, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

 Achtste Gebed  
Gij hebt de luiheid van de slaap van ons afgeschud, o Heer onze God, en ons in staat 
gesteld op dit uur de roep te verstaan om onze handen op te heffen in gebed en de lof te 
zingen van uw rechtvaardig oordeel. Neem ons gebed aan en deze smekingen, onze 
morgenwijding van lof en smeking. Geef ons een onwrikbaar geloof, o God; geef ons vaste 
hoop en oprechte liefde. Zegen ons komen en gaan, ons doen en laten, ons werk en onze 
verlangens. Laat ons deze dag beginnen met de lofprijzing en zegening van uw grenzeloze 
goedheid die alle woorden overtreft. Want gezegend en verheerlijkt is uw kostelijke Naam 
en uw macht, Vader, Zoon en heilige Geest, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. 
Amen. 

 Negende Gebed 

Laat stralen in ons hart, menslievende Meester, het onvergankelijke licht van uw goddelijke 
kennis en open de ogen van onze geest om de verkondiging van uw evangelie te verstaan. 
Geef ons ontzag voor uw geboden; laat ons leven als geheiligden: laat ons alleen denken en 
doen wat U behaagt.Want Gij Christus onze God, zijt het Licht van ons leven en U geven 
wij eer, uw eeuwige Vader en uw heilige, goede en levendmakende Geest, nu en altijd en in 
de eeuwen der eeuwen. Amen. 

 Tiende Gebed 
O Heer onze God, die vergeving schenkt aan hen die boete doen! U hebt ons laten zien hoe 
wij onze zonden moeten bekennen en belijden door het voorbeeld van de profeet David 
wiens boete vergeving verworf. Schenk ons dan in uw grote ontferming vergeving, o Heer, 
want wij hebben vaak gezondigd. Was in uw mateloos en teder medelijden al onze fouten 
weg. Door de barmhartigheid en medelijden en mensenliefde van uw een geboren Zoon, 
met wie Gij gezegend zijt, samen met uw heilige, goede en levendmakende Geest, nu en 
altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

 Elfde Gebed 
O God onze God, geheel uit vrije wil hebt Gij verstand en spraak geschapen. In alle 
bescheidenheid vragen wij U onze liederen van lofprijzing te aanvaarden die wij U samen 
met heel uw schepping aanbieden. Geef ons daarvoor de overvloed van uw genade. Moge 
elke knie zich buigen voor U in hemel, op aarde en onder de aarde, o alleen ware en 
barmhartige God, en moge heel de schepping de lof zingen van uw ongenaakbare 
heerlijkheid. Want alle hemelse machten prijzen U, en ook wij geven U eer, vader, Zoon en 
heilige Geest, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

 Twaalfde Gebed 

Lofprijzing en heerlijkheid, eer en dankzegging bieden wij U aan, o God van onze vaderen, 
om U te zegenen want Gij hebt ons door de duisternis van de nacht gevoerd en ons weer 
het licht van de dag laten zien. Wij smeken uw goedheid: Was in uw tedere liefde onze 
zwakheden weg en neem ons gebed aan, want wij zoeken steun bij U, onze machtige en 
barmhartige God. Laat het licht van uw gerechtigheid schijnen in ons hart, verlicht onze 
geest en waak over onze zintuigen. Laat ons tenslotte eeuwig leven bereiken na een leven 
van wandelen op de paden van uw geboden. Gij zijt werkelijk de bron van licht, en wij 
vragen U, maak ons waardig dat licht te genieten. Want Gij zijt werkelijk onze God, en wij 
geven U eer, Vader, Zoon en heilige Geest, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.  
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 GROTE VREDESLITANIE 

D. In vrede bidden wij de Heer. 

K. Heer, ontferm U. 

D. Om de vrede van God en om verlossing, bidden wij de Heer. 

K. Heer, ontferm U. 

D. Om vrede in de wereld, het welzijn van de heilige kerken van God, en om eenheid van 
allen, bidden wij de Heer. 

K. Heer, ontferm U. 

D. Voor dit huis van heiligheid en voor hen die er binnengaan met geloof, eerbied en vreze 
Gods, bidden wij de Heer. 

K. Heer, ontferm U. 

D. Voor zijne heiligheid, ..., paus van Rome, en voor onze bisschop, ..., bidden wij de Heer. 

K. Heer, ontferm U. 

D. Voor heel het volk, voor de priesters, voor de diakens, voor hen die in het pastoraal 
dienstwerk zijn aangesteld en voor al onze broeders en zusters in Christus, bidden wij de 
Heer. 

K. Heer, ontferm U. 

D. Voor de overheid en voor allen die verantwoordelijkheid dragen en dienst verlenen 
omwille van de vrede, veiligheid en welzijn van ons land, bidden wij de Heer. 

D. Voor de reizigers op zee, te land en in de lucht; voor de ontheemden, voor de zieken en de 
lijdenden, voor de gevangenen, en om hun redding, bidden wij de Heer. 

K. Heer, ontferm U. 

D. Dat wij bevrijd mogen blijven van alle rampen, geweld, nood en gevaar, bidden wij de 
Heer. 

K. Heer, ontferm U. 

D. Help en red ons, wees barmhartig en bescherm ons, o God, door uw liefde. 

K. Heer, ontferm U. 

D. Terwijl wij de heilige, boven allen gezegende koningin en Moeder van God, Maria, 
gedenken samen met alle heiligen, bevelen wij onszelf en ieder van ons en heel ons leven 
aan aan Christus, onze God. 

K. Aan U, o Heer! 

Pr. De priester kan hier het eerste of vierde lichtgebed nemen. 

Pr. Want U komt toe alle heerlijkheid, eer en aanbidding, Vader, Zoon en Heilige Geest, nu en 
altijd en in de eeuwen der eeuwen. 

K. Amen. 

  

 ALLELUIA t.8 (Jes 26:9,11,15) 
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D. Alleluja, alleluja, alleluja. 

 Vers: Iedere nacht verlang ik naar U, ik hunker naar U met heel mijn ziel. 

Vers: Als uw gerechtigheid over de aarde heerst, leren de aardbewoners wat recht is. 

Vers: Maar uw ijver voor uw volk zullen zij wel moeten zien.  

Vers: Maar uw volk, Heer, hebt Gij groot gemaakt, Gij hebt het groot gemaakt tot uw eer. 

  

 TROPARION  

 Toon 8:  

Toen bij de voetwassing voor de maaltijd, *de roemrijke leerlingen werden verlicht, * toen 
is Judas, * die mens zonder God of gebod, * door zijn ziekelijke zucht naar geld verblind * 
en heeft hij U, de rechtvaardige Rechter, * aan de wetteloze rechters uitgeleverd. * Zie, mens 
die verslingerd zijt aan geld, * hoe deze zichzelf aan geld verhing; * mijd een ziel vol 
onverzadigbare hebzucht, * waardoor men zoiets zijn Meester aan durft doen. * Heer die 
goed zijt voor alle mensen, ere zij U! 

Eer ... troparion 

Nu ... troparion 

  

 KLEINE LITANIE 

D. Nogmaals en nogmaals laat ons de Heer in vrede bidden. 

K. Heer, ontferm U. 

D. Help en red ons, wees barmhartig en bescherm ons, o God, door uw liefde. 

K. Heer, ontferm U. 

D. Terwijl wij de heilige, boven allen gezegende koningin en Moeder van God, Maria, 
gedenken samen met alle heiligen, bevelen wij onszelf en ieder van ons en heel ons leven 
aan aan Christus, onze God. 

K. Aan U, o Heer! 

Pr. Heer, onze God, verlos uw volk en zegen uw erfdeel. Bewaar in vrede de volheid van uw 
kerk. Heilig hen, die de luister van uw huis liefhebben. Verheerlijk hen in uw macht en 
verlaat ons niet, die onze hoop gesteld hebben op U.  

Pr. Want aan U is de macht en van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, Vader, 
Zoon en Heilige Geest, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. 

K. Amin. 

  

 EERSTE EVANGELIE: Johannes (13:31-18:1) 

Pr. Dat wij open en oprecht mogen luisteren naar het heilig Evangelie, laat ons de Heer bidden. 

K. Heer, ontferm U, Heer, ontferm U, Heer ontferm U! 

Pr. Wijsheid, laat ons gaan staan en luisteren naar het heilig Evangelie. Vrede aan u! 
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K. En met uw geest. 

Pr.  Lezing uit het heilig Evangelie volgens Johannes 

K. Gij hebt voor ons geleden, Heer, eer aan U! 

D. De Heer sprak tot zijn leerlingen: Nu is de Mensenzoon verheerlijkt en God is verheerlijkt in Hem. Als 
God in Hem verheerlijkt is, zal God ook Hem in zichzelf verheerlijken, ja, Hij zal Hem spoedig 
verheerlijken. Kindertjes, nog maar kort zal Ik bij u zijn. Gij zult Mij zoeken, en zoals Ik tot de Joden 
gezegd heb: Waar Ik heenga, kunt gij niet komen, zo zeg Ik thans tot u: Een nieuw gebod geef Ik u: gij 
moet elkaar liefhebben; zoals Ik u heb liefgehad, zo moet ook gij elkaar liefhebben. Hieruit zullen allen 
kunnen opmaken dat gij mijn leerlingen zijt: als gij de liefde onder elkaar bewaart. Simon Petrus zei Hem: 
Heer, waar gaat Gij naar toe? Jezus gaf hem ten antwoord: Waar Ik heenga, kunt gij Mij nu niet volgen, 
later wel. Petrus vroeg Hem: Heer, waarom kan ik U niet terstond volgen? Mijn leven zal ik voor U 
geven. Jezus antwoordde: Uw leven zult gij voor Mij geven? Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: nog eer de 
haan kraait, zult gij Mij driemaal verloochend hebben. Laat uw hart niet verontrust worden. Gij gelooft 
in God, gelooft ook in Mij. In het huis van mijn Vader is ruimte voor velen. Ware dit niet zo, dan zou Ik 
het u hebben gezegd, want Ik ga heen om een plaats voor u te bereiden. En als Ik ben heengegaan en een 
plaats voor u heb bereid, kom Ik terug om u op te nemen bij Mij, opdat ook gij zult zijn waar Ik ben. Gij 
weet waar Ik heenga en ook de weg daarheen is u bekend. Tomas zei tot Hem: Heer, wij weten niet waar 
Gij heengaat: hoe moeten wij dan de weg kennen? Jezus antwoordde hem: Ik ben de weg, de waarheid en 
het leven. Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij. Als gij Mij zoudt kennen, zoudt gij ook mijn 
Vader kennen. Nu reeds kent gij Hem en ziet gij Hem. Hierop zei Filippus: Heer, toon ons de Vader, dat 
is ons genoeg. En Jezus weer: Ik ben al zo lang bij u en gij kent Mij nog niet, Filippus? Wie Mij ziet, ziet 
de Vader. Hoe kunt ge dan zeggen: Toon ons de Vader? Gelooft ge niet dat Ik in de Vader ben en de 
Vader in Mij is? De woorden die Ik u zeg, spreek Ik niet uit Mijzelf, maar het is de Vader die, blijvend in 
Mij, zijn werk verricht. Gelooft Mij. Ik ben in de Vader en de Vader is in Mij. Of gelooft het anders 
omwille van de werken. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie in Mij gelooft, zal ook zelf de werken doen 
die Ik doe. Ja, grotere dan die zal hij doen, omdat Ik naar de Vader ga. En wat gij ook zult vragen in mijn 
Naam, Ik zal het doen, opdat de Vader moge verheerlijkt worden in de Zoon. Als gij Mij iets zult vragen 
in mijn Naam, zal Ik het doen. Als gij Mij liefhebt, zult ge mijn geboden onderhouden. Dan zal de Vader 
op mijn gebed u een andere Helper geven om voor altijd bij u te blijven: de Geest van de waarheid, voor 
wie de wereld niet ontvankelijk is, omdat zij Hem niet ziet en niet kent. Gij kent Hem, want Hij blijft bij 
u en zal in u zijn. Ik zal u niet verweesd achterlaten: Ik keer tot u terug. Nog een korte tijd en de wereld 
ziet Mij niet meer; gij echter zult Mij zien, want Ik leef en ook gij zult leven. Op die dag zult gij weten, 
dat Ik in mijn Vader ben en gij in Mij en Ik in u. Wie mijn geboden onderhoudt, die hij heeft ontvangen, 
hij is het die Mij liefheeft. En wie Mij liefheeft, zal door mijn Vader bemind worden; ook Ik zal hem 
beminnen en zal Mij aan hem openbaren. Judas -niet de Iskariot- zei tot Hem: Heer, hoe komt het dat Gij 
Uzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Jezus gaf hem ten antwoord: Als iemand Mij 
liefheeft, zal hij mijn woord onderhouden; mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en 
verblijf bij hem nemen. Wie mij niet liefheeft, onderhoudt mijn woorden niet; het woord dat gij hoort, is 
niet van Mij, maar van de Vader die Mij gezonden heeft. Dit zeg Ik u, terwijl Ik nog bij u ben, maar de 
Helper, de Heilige Geest, die de Vader in mijn Naam zal zenden, Hij zal u alles leren en u alles in 
herinnering brengen wat Ik u gezegd heb. Vrede laat Ik u na; mijn vrede geef Ik u. Niet zoals de wereld 
die geeft, geef Ik hem u. Laat uw hart niet verontrust of kleinmoedig worden. Gij hebt Mij horen zeggen: 
Ik ga heen. maar Ik keer tot u terug. Als gij Mij zoudt liefhebben, zoudt gij er blij om zijn dat Ik naar de 
Vader ga, want de Vader is groter dan Ik. Nu, eer het gebeurt, zeg Ik het u, opdat gij, wanneer het 
gebeurt, zult geloven. Veel zal Ik niet meer met u spreken, want de vorst van de wereld is op komst. 
Weliswaar vermag hij niets tegen Mij, maar de wereld moet weten dat Ik de Vader liefheb en dat Ik 
handel zoals Hij Mij bevolen heeft. Sta op, laten we hier vandaan gaan. Ik ben de ware wijnstok en mijn 
Vader is de wijnbouwer. Elke rank aan Mij die geen vrucht draagt, snijdt Hij af; en elke rank die wel 
vrucht draagt zuivert Hij, opdat zij meer vrucht mag dragen. Gij zijt al rein dank zij het woord dat Ik tot 
u gesproken heb. Blijft in Mij, dan blijf Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, maar 
alleen als zij blijft aan de wijnstok, zo gij evenmin, als gij niet blijft in Mij. Ik ben de wijnstok, gij de 
ranken. Wie in Mij blijft, terwijl Ik blijf in hem, die draagt veel vrucht, want los van Mij kunt gij niets. 
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Als iemand niet in Mij blijft, wordt hij weggeworpen als de rank en verdort; men brengt ze bij elkaar, 
gooit ze in het vuur, en ze verbranden. Als gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt dan wat 
gij wilt en gij zult het krijgen. Hierdoor wordt mijn Vader verheerlijkt, dat gij rijke vruchten draagt; zo 
zult gij mijn leerlingen zijn. Zoals de Vader Mij heeft liefgehad, zo heb ook Ik u liefgehad. Blijft in mijn 
liefde. Als gij mijn geboden onderhoudt, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik, die de geboden van mijn 
Vader heb onderhouden, in zijn liefde blijf. Dit zeg Ik u, opdat mijn vreugde in u moge zijn en uw 
vreugde volkomen moge worden. Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, zoals Ik u heb liefgehad. 
Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. Gij zijt mijn 
vrienden, als gij doet wat Ik u gebied. Ik noem u geen dienaars meer, want de dienaar weet niet wat zijn 
heer doet, maar Ik heb u vrienden genoemd, want Ik heb u alles meegedeeld wat Ik van de Vader heb 
gehoord. Niet gij hebt Mij uitgekozen, maar Ik u en Ik heb u de taak gegeven op tocht te gaan en 
vruchten voort te brengen die blijvend mogen zijn. Dan zal de Vader u geven al wat gij Hem in mijn 
Naam vraagt. Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt. Als de wereld u haat, bedenkt dan dat zij Mij 
eerder heeft gehaat dan u. Als gij van de wereld zoudt zijn, zou de wereld liefhebben wat haar toebehoort. 
Daar gij echter niet van de wereld zijt, maar Ik u uit de wereld heb uitgekozen, daarom haat de wereld u. 
Herinnert u wat Ik u gezegd heb: een dienaar staat niet boven zijn heer. Als ze Mij vervolgd hebben, 
zullen ze ook u vervolgen. Als ze mijn woord onderhouden hebben, zullen ze ook het uwe onderhouden. 
Maar dit alles zullen ze u vanwege mijn Naam aandoen, want Hem die Mij gezonden heeft, kennen zij 
niet. Was Ik niet gekomen en had Ik niet tot hen gesproken, zij zouden geen schuld hebben. Nu echter 
hebben zij voor hun zonde geen verontschuldiging. Wie Mij haat, haat ook mijn Vader. Had Ik onder hen 
geen werken verricht als niemand anders verricht heeft, zij zouden geen schuld hebben. Maar nu hebben 
zij deze gezien en toch zowel Mij als mijn Vader gehaat. Maar het woord moest vervuld worden dat in 
hun Wet geschreven staat: Zij hebben Mij gehaat zonder reden. Wanneer echter de Helper komt, die Ik u 
van de Vader zal zenden, de Geest der waarheid die van de Vader uitgaat, zal Hij over Mij getuigenis 
afleggen. Maar ook gij moet getuigen, want vanaf het begin zijt gij bij Mij. Dit heb Ik u gezegd opdat gij 
niet ten val komt. Zij zullen u uit de synagoge bannen. Ja, er komt een tijd dat ieder die u doodt, zal 
menen een daad van godsverering te stellen. Zij zullen dat doen, omdat zij noch de Vader noch Mij erkend 
hebben. Dit heb Ik u gezegd, opdat wanneer de tijd hiervan aanbreekt, gij u zoudt herinneren dat Ik het u 
gezegd heb. Over deze dingen heb Ik u aanvankelijk niet gesproken, omdat Ik bij u was. Thans ga Ik naar 
Hem die Mij gezonden heeft, en niemand van u vraagt Mij: Waar gaat Gij heen? Omdat Ik u dit gezegd 
heb, is uw hart vol droefheid. Toch zeg Ik u de waarheid: het is goed voor u dat Ik heenga; want als Ik 
niet heenga, zal de Helper niet tot u komen. Nu Ik wel ga, zal ik Hem tot u zenden. Eenmaal gekomen, 
zal Hij de wereld het overtuigend bewijs leveren van wat zonde, gerechtigheid en oordeel is: van wat 
zonde is, omdat zij niet in Mij geloven; van wat gerechtigheid is, omdat Ik naar de Vader ga, zodat gij 
Mij niet meer ziet; van wat oordeel is, omdat de vorst dezer wereld geoordeeld is. Nog veel meer heb Ik u 
te zeggen, maar gij kunt het nu niet verdragen. Wanneer Hij echter komt, de Geest der waarheid, zal Hij u 
de volle waarheid brengen. Hij zal niet uit zichzelf spreken, maar spreken al wat Hij hoort en u de 
komende dingen aankondigen. Hij zal Mij verheerlijken, omdat Hij aan u zal verkondigen wat Hij van 
Mij ontvangen heeft. Ik zei dat Hij aan u zal verkondigen wat Hij van Mij ontvangen heeft, omdat al 
wat de Vader heeft het mijne is. Nog een korte tijd en gij aanschouwt Mij niet meer; wederom een korte 
tijd en gij zult Mij zien. Enigen van zijn leerlingen zeiden daarop tot elkaar: Wat bedoelt Hij toch met 
dat: Nog een korte tijd en gij aanschouwt Mij niet meer, en wederom een korte tijd en gij zult Mij zien? 
en: Ik ga heen naar de Vader? Zij vroegen dus: Wat betekent die korte tijd, waarvan Hij spreekt? Wij 
begrijpen niet wat Hij zegt. Jezus, wetend dat zij Hem wilden ondervragen, zei tot hen: Zoekt gij onder 
elkaar naar de betekenis van mijn woorden: een korte tijd en gij aanschouwt Mij niet meer, en wederom 
een korte tijd en gij zult Mij zien? Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: gij zult wenen en weeklagen, terwijl de 
wereld zich zal verheugen. Gij zult bedroefd zijn, maar uw droefenis zal in vreugde verkeren. Wanneer de 
vrouw gaat baren is zij bedroefd omdat haar uur gekomen is; maar wanneer zij het kindje ter wereld heeft 
gebracht, denkt zij niet meer aan de pijn, van blijdschap dat er een mens ter wereld is gekomen. Zo zijt 
ook gij nu wel bedroefd, maar wanneer Ik u zal weerzien, zal uw hart zich verheugen en uw vreugde zal 
niemand u kunnen ontnemen. Op die dag zult gij Mij over niets ondervragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg 
u: wat ge de Vader ook zult vragen, Hij zal het u geven in mijn Naam. Tot nu toe hebt gij niets gevraagd 
in mijn Naam. Vraagt en gij zult verkrijgen, opdat uw vreugde volkomen zij. In beelden heb Ik hierover 
tot u gesproken; er komt een uur, dat Ik niet meer in beelden tot u zal spreken, maar Mij onomwonden 
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tegenover u zal uiten omtrent de Vader. Op die dag zult gij bidden in mijn Naam; het is niet nodig te 
zeggen dat Ik bij de Vader uw voorspreker zal zijn, want de Vader zelf heeft u lief omdat gij Mij liefhebt 
en gelooft dat Ik van God ben uitgegaan. Ik ben van de Vader uitgegaan en in de wereld gekomen; weer 
verlaat Ik de wereld en ga naar de Vader. Toen zeiden zijn leerlingen: Kijk, nu spreekt Gij onomwonden 
en gebruikt geen enkel beeld. Nu zien wij dat Gij alles weet. Het is voor U niet nodig dat iemand U 
ondervraagt. Wij geloven daarom dat Gij van God zijt uitgegaan. Jezus antwoordde hun: Gelooft ge nu? 
Zie, er komt een uur, ja het is er al, dat gij naar alle kanten verstrooid wordt en Mij alleen laat. Toch ben 
Ik niet alleen, want de Vader is met Mij. Dit heb Ik u gezegd, opdat gij vrede zoudt bezitten in Mij. 
Weliswaar leeft gij in de wereld in verdrukking, maar hebt goede moed: Ik heb de wereld overwonnen. Zo 
sprak Jezus. Toen sloeg Hij zijn ogen ten hemel en zei: Vader, het uur is gekomen. Verheerlijk Uw Zoon, 
opdat de Zoon U verheerlijke. Gij hebt Hem immers macht gegeven over alle mensen om eeuwig leven te 
schenken aan allen die gij Hem gegeven hebt. En dit is het eeuwig leven, dat zij U kennen, de enige ware 
God en Hem die Gij hebt gezonden, Jezus Christus. Ik heb U op aarde verheerlijkt door het werk te 
volbrengen dat Gij Mij hebt opgedragen te doen. Gij, Vader, verheerlijk Mij thans bij Uzelf en geef Mij de 
heerlijkheid, die Ik bij U had eer de wereld bestond. Ik heb uw Naam geopenbaard aan de mensen die Gij 
Mij uit de wereld gegeven hebt. U behoorden ze toe; Mij hebt Gij ze gegeven en zij hebben uw woord 
onderhouden. Nu weten zij dat al wat Gij Mij gegeven hebt van U komt. Want de boodschap die Gij Mij 
hebt meegedeeld, hen Ik hun meegedeeld, en zij hebben ze aangenomen en naar waarheid erkend dat Ik 
van U ben uitgegaan, en zij hebben geloofd dat Gij Mij hebt gezonden. Ik bid voor hen. Niet voor de 
wereld bid Ik, maar voor degenen die Gij Mij gegeven hebt, omdat zij U toebehoren. Al het mijne is van U 
en het Uwe is van Mij. Zo ben Ik in hen verheerlijkt. Ik blijf niet langer in de wereld, zij echter blijven in 
de wereld, terwijl Ik naar U toe kom. Heilige Vader, bewaar in uw Naam hen die Gij Mij gegeven hebt, 
opdat zij één mogen zijn zoals Wij. Toen Ik bij hen was, bewaarde Ik in uw Naam hen die Gij Mij hebt 
gegeven. Ik heb over hen gewaakt en niemand van hen is verloren gegaan, behalve de man des verderfs, 
want de Schrift moest vervuld worden. Maar nu kom Ik naar U toe en nog in de wereld zeg Ik dit, opdat 
zij mijn vreugde ten volle in zich zouden bezitten. Ik heb hun uw woord meegedeeld, maar de wereld heeft 
hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn, zoals Ik niet van de wereld ben. Ik bid niet, dat Gij hen uit 
de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart voor het kwaad. Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet 
van de wereld ben. Wijd hen U toe in de waarheid. Uw woord is waarheid. Zoals Gij Mij in de wereld 
gezonden hebt, zo zend Ik hen in de wereld, en omwille van hen wijd Ik Mij aan U, opdat ook zij in de 
waarheid aan U toegewijd mogen zijn. Niet voor hen alleen bid Ik, maar ook voor hen die door hun woord 
in Mij geloven, opdat zij allen één mogen zijn zoals Gij, Vader, in Mij en Ik in U; dat zij ook in Ons 
mogen zijn opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt. Ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die Gij 
Mij geschonken hebt, opdat zij één zijn zoals Wij één zijn: Ik in hen en Gij in Mij, opdat zij volmaakt één 
zijn en de wereld zal erkennen, dat Gij Mij hebt gezonden en hen hebt liefgehad, zoals Gij Mij hebt 
liefgehad. Vader, Ik wil dat zij die Gij Mij gegeven hebt met Mij mogen zijn waar Ik ben, opdat zij mijn 
heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt, daar Gij Mij lief hebt gehad vóór de 
grondvesting van de wereld. Rechtvaardige Vader, al heeft de wereld U niet erkend, Ik heb U erkend, en 
dezen hier hebben erkend dat Gij Mij gezonden hebt. Uw Naam heb Ik hun geopenbaard en Ik zal dit 
blijven doen, opdat de liefde waarmee Gij Mij hebt liefgehad, in hen moge zijn en Ik in hen. Nadat Hij 
aldus had gesproken, ging Jezus met zijn leerlingen naar buiten, naar de overkant van de beek Kedron. 
Daar was een boomgaard, die Hij met zijn leerlingen binnenging. 

K. Gij hebt het uitgehouden, Heer, eer aan U!  

  

 ANTIFOON I 

 Toon 8:  

De heersers der volken zweren samen * tegen de Heer en Zijn Gezalfde.  

Ze hebben kwaad tegen mij beraamd,* Heer mijn God verlaat mij niet. 

Bieden wij Christus een hart dat gelouterd is, * en laten wij als zijn vrienden ons leven 
geven voor Hem.* Laten wij niet als Judas door de zorgen des levens worden verstikt * 
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maar in het verborgene roepen tot Hem; *‘Onze Vader die in de hemel zijt, * verlos ons van 
de boze!’ 

Eer: Nu:  

Theotokion:  

Ongerept hebt Gij, o Moeder Gods Maria, * een kind gebaard en Gij zijt maagd gebleven, * 
bruid die geen man hebt bekend. * Bid dan tot Christus onze God, dat Hij ons redden mag. 

  

 ANTIFOON II 

 Toon 6:  

Judas snelde naar de wetteloze wetsgeleerden en zei: * ‘Wat bieden jullie mij ervoor, 
wanneer ik jullie Jezus overlever?' * En onder hen die tegen U hun plannen smeedden, * 
waart Gij zelf onzichtbaar aanwezig. * Gij die het hart van, *de mens kent, red ons! 

Dienen wij met liefde de Heer, * zoals Maria bij de maaltijd deed * en laat ons niet als Judas 
komen in de greep van het geld, * opdat wij altijd met Christus God mogen samen zijn. 

Eer: Nu:  

Theotokion: 

Houd niet op, Maagd, om Hem te smeken * die uit liefde voor de mens uit U geboren wilde 
worden * op een wijs die alle verstaan te boven gaat. * Dat Hij mag redden uit alle gevaar * 
ieder die bij U zijn toevlucht zoekt. 

  

 ANTIFOON III 

 Toon 2:  

Omdat Gij Lazarus, o menslievende Heer, had opgewekt, * riepen de kinderen der 
Hebreeën U 'Hosanna' toe, * maar Judas, die mens die uw wet met voeten trad, * hield zich 
voor dat alles doof. 

Bij uw maaltijd, Christus God, * hebt Gij uw leerlingen voorzegd: *'Een van jullie zal mij 
verraden!'*Maar Judas, die mens die uw wet met voeten trad, * hield zich voor dat alles 
doof. 

Toen Johannes vroeg; 'Heer, wie is het dan?', * wees Gij Deze aan met een stukje brood, * 
maar Judas, die mens die uw wet met voeten trad, *hield zich voor dat alles doof. 

Voor dertig zilverlingen, Heer, * en met een valse kus, * zochten uw tegenstanders U te 
doden, *maar Judas, die mens die uw wet met voeten trad, * hield zich voor dat alles doof. 

Bij de voetwassing hebt Gij, Christus onze God, * uw leerlingen gezegd: * 'Zoals ik doe, 
moet ook gij doen!', * maar Judas, die mens die uw wet met voeten trad, * hield zich voor 
dat alles doof. 

‘Waakt en bidt, * dat Gij niet op de bekoring ingaat!', * hebt Gij, Heer onze God, * tot uw 
discipelen gezegd, * maar Judas, die mens die uw wet met voeten trad, .hield zich voor dat 
alles doof. 

Theotokion 

Red uw dienaren uit alle gevaar, * Gij die God ter wereld bracht, * want na God zijt Gij onze 
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toevlucht, o onbreekbare schutsmuur en bescherming. 

  

 KLEINE LITANIE 

D. Nogmaals en nogmaals laat ons de Heer in vrede bidden. 

K. Heer, ontferm U. 

D. Help en red ons, wees barmhartig en bescherm ons, o God, door uw liefde. 

K. Heer, ontferm U. 

D. Terwijl wij de heilige, boven allen gezegende koningin en Moeder van God, Maria, 
gedenken samen met alle heiligen, bevelen wij onszelf en ieder van ons en heel ons leven 
aan aan Christus, onze God. 

K. Aan U, o Heer! 

Pr. Heer, onze God, verlos uw volk en zegen uw erfdeel. Bewaar in vrede de volheid van uw 
kerk. Heilig hen, die de luister van uw huis liefhebben. Verheerlijk hen in uw macht en 
verlaat ons niet, die onze hoop gesteld hebben op U.  

Pr. Want aan U is alle heerlijkheid, eer en aanbidding, Vader, Zoon en heilige Geest, nu en 
altijd en in de eeuwen der eeuwen. 

K. Amin. 

  

 KATHISMAGEZANG 

Toon 7: 

Toen Gij bij de maaltijd aan de leerlingen * uw spijs en drank tot voedsel had gegeven, * 
wist Gij van het plan om U te verraden, * en hebt Gij Judas * bedoelingen blootgelegd. * Gij 
hebt begrepen dat hij niet tot inkeer komen zou, * toch liet Gij U vrijwillig verraden, * om 
de wereld aan de macht van de vijand te ontrukken. * Lankmoedige Heer, ere zij U! 

  

 TWEEDE EVANGELIE: Joh 18:1-28 

Pr. Dat wij open en oprecht mogen luisteren naar het heilig Evangelie, laat ons de Heer bidden. 

K. Heer, ontferm U, Heer, ontferm U, Heer ontferm U! 

Pr. Wijsheid, laat ons gaan staan en luisteren naar het heilig Evangelie. Vrede aan u! 

K. En met uw geest. 

Pr.  Lezing uit het heilig Evangelie volgens Johannes 

K. Gij hebt voor ons geleden, Heer, eer aan U! 

 In die tijd begaf Jezus zich met zijn leerlingen 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 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 
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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 hebt gegeven, 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, die mijn Vader Mij gegeven heeft, niet drinken? 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 Kajafas, die dat jaar hogepriester was, dezelfde Kajafas 
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: 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 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. 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: 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 Kajafas. Simon Petrus stond zich te warmen toen iemand hem vroeg: Ben jij ook 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. Toen brachten zij Jezus van 
het huis van Kajafas 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. 

K. Gij hebt het uitgehouden, Heer, eer aan U!  

  

 ANTIFOON IV 

 Toon 5:  

Heden laat Judas zijn Meester in de steek, * om de Satan aan te gaan hangen, * en verblind 
door zijn zucht naar geld, * valt hij van het licht in de duistere nacht. * Immers hoe kon hij 
nog helder zien, * die voor dertig zilverlingen, het Licht verkocht? * Maar Hij die voor de 
wereld leed, * gaat op als de morgenzon. * Laten wij roepen tot Hem: * Gij die uit 
mededogen voor de mens het lijden onderging, * ere zij U! 

Heden doet Judas zich voor als een mens van God, * en vervreemdt hij zich van Diens 
genade. * De leerling wordt een verrader. * Onder het gebaar van een vriendengroet * bergt 
hij zijn list en bedrog. * Dwaas geeft hij boven de liefde van zijn Heer * de voorkeur aan 
dertig zilverstukken. * Hij wordt de gids van het wetteloze Sanhedrin. * Maar wij hebben 
Christus als ons heil; * laten wij Hem eren! 

Laten wij met liefde elkander bejegenen, * als broeders en zusters in Christus, *en zijn wij 
niet ongevoelig voor onze naaste, * opdat ons niet de veroordeling wachten zal, * zoals die 
onvermurwbare knecht * aan wie die ander nog geld schuldig was, * en wij niet net als 
Judas * tevergeefs door wroeging zullen worden verteerd. 

Eer: Nu: 

Theotokion: 
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Over heel de wereld worden wondere dingen over U verteld, * want Gij hebt de Schepper 
van het heelal * als mens ter wereld gebracht, *  o Moeder Gods en maagd Maria, * die alle 
lof waardig zijt. 

  

 ANTIFOON V 

 Toon 6 

De leerling kwam de prijs van zijn Meester overeen, * voor dertig zilverstukken verkocht 
hij zijn Heer. Met een bedrieglijke kus * verried hij Hem aan de schenders van Gods wet, * 
om Hem ter dood te kunnen brengen. 

Heden zegt de Schepper van hemel en aarde * tot Zijn leerlingen: * 'Het uur is gekomen, * 
Judas mijn verrader is in aantocht. * Moge niemand van jullie mij verloochenen, * wanneer 
zij mij zien hangen * tussen twee rovers aan een kruis. * Ik onderga als mens dit lijden, * 
maar in mijn liefde voor de kinderen * red ik hen die in Mij geloven. 

Eer: Nu:  

Theotokion: 

Maagd, die in de volheid van de tijd * op onzegbare wijze ontvangen hebt * en uw eigen 
Schepper hebt gebaard, * red hen die U verheerlijken. 

  

 ANTIFOON VI 

 ontbreek in Liturgikon van Tilburg 

  

 KLEINE LITANIE 

D. Nogmaals en nogmaals laat ons de Heer in vrede bidden. 

K. Heer, ontferm U. 

D. Help en red ons, wees barmhartig en bescherm ons, o God, door uw liefde. 

K. Heer, ontferm U. 

D. Terwijl wij de heilige, boven allen gezegende koningin en Moeder van God, Maria, 
gedenken samen met alle heiligen, bevelen wij onszelf en ieder van ons en heel ons leven 
aan aan Christus, onze God. 

K. Aan U, o Heer! 

Pr. Heer, onze God, verlos uw volk en zegen uw erfdeel. Bewaar in vrede de volheid van uw 
kerk. Heilig hen, die de luister van uw huis liefhebben. Verheerlijk hen in uw macht en 
verlaat ons niet, die onze hoop gesteld hebben op U.  

Pr. Want gezegend en verheerlijkt is uw heilige Naam, Vader, Zoon en heilige Geest, nu en 
altijd en in de eeuwen der eeuwen. 

K. Amin. 

  

 KATHISMAGEZANG 
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 Toon 7 

Wat was de reden, Judas,* dat jij de Redder verriedt? * Had Hij je verstoten uit de 
apostelschaar? * Ontnam Hij jou de gave der genezing? * Heeft Hij je uitgesloten van de 
tafel met de anderen? Sloeg Hij jou over bij de voetwassing? * Wee, jou! Zoveel aan goeds, 
wat je vergeten bent! Jouw ondankbaar hart wordt aan de kaak gesteld, maar zijn eindeloos 
geduld * en zijn erbarmen aan ieder luid verkondigd. 

  

 DERDE EVANGELIE: Mattheus ( 26, 57 - 75 ) 

Pr. Dat wij open en oprecht mogen luisteren naar het heilig Evangelie, laat ons de Heer bidden. 

K. Heer, ontferm U, Heer, ontferm U, Heer ontferm U! 

Pr. Wijsheid, laat ons gaan staan en luisteren naar het heilig Evangelie. Vrede aan u! 

K. En met uw geest. 

Pr.  Lezing uit het heilig Evangelie volgens Mattheus 

K. Gij hebt voor ons geleden, Heer, eer aan U! 

 In die tijd voerden de soldaten, die Jezus hadden gevangen genomen, Hem naar de hogepriester Kajafas, 
waar de schriftgeleerden en de oudsten bijeengekomen waren. Petrus bleef Hem op een afstand volgen tot 
aan het paleis van de hogepriester; hij ging naar binnen en zette zich neer bij het dienstvolk om te zien hoe 
het af zou lopen. De hogepriester en het hele Sanhedrin zochten naar een schijngetuigenis tegen Jezus om 
Hem ter dood te kunnen brengen, maar ze vonden er geen, ofschoon er vele valse getuigen optraden. 
Tenslotte echter kwamen er twee verklaren: Die man daar heeft beweerd: Ik kan de tempel van God 
afbreken en in drie dagen weer opbouwen. Toen stond de hogepriester op en sprak tot Hem: Geeft Ge geen 
antwoord? Wat getuigen deze mensen tegen U? Maar Jezus bleef zwijgen. Toen sprak de hogepriester tot 
Hem: Ik bezweer U bij de levende God ons te zeggen of Gij de Christus zijt, de Zoon van God. Jezus gaf 
hem ten antwoord: gij zegt het. Maar Ik zeg u: vanaf nu zult gij de Mensenzoon zien zitten aan de 
rechterhand van de Macht en komen op de wolken des hemels. Toen scheurde de hogepriester zijn kleed en 
riep uit: Hij heeft God gelasterd; waartoe hebben wij nog getuigen nodig? Gij hebt nu toch de 
godslastering gehoord! Wat denkt gij daarvan? Zij antwoordden: Hij verdient de doodstraf. Daarop 
spuwden zij Hem in het gezicht en sloegen Hem met de vuist; anderen sloegen Hem met een stok, terwijl 
ze zeiden: Wees nu eens een profeet, Messias: wie is het die U geslagen heeft? Intussen zat Petrus op de 
open binnenplaats. Hier trad een dienstmeisje op hem toe en zei: Jij was ook bij Jezus de Galileeër. Maar 
hij ontkende het waar allen bij waren en zei: Ik weet niet wat je bedoelt. Hierna ging hij naar het 
poortgebouw, maar een ander dienstmeisje merkte hem op en zei tot de aanwezigen: Die daar was bij 
Jezus de Nazoreeër! Hij ontkende opnieuw met een eed: Ik ken die mens niet. Even daarna kwamen de 
omstanders dichterbij en zeiden tot Petrus: Waarachtig, jij bent er ook een van! Het is duidelijk aan je 
spraak te horen. Toen begon hij te vloeken en te zweren: Ik ken die mens niet. Onmiddellijk daarop 
kraaide een haan. En Petrus herinnerde zich het woord van Jezus die gezegd had: Voor het kraaien van 
de haan zult ge Mij driemaal verloochenen. Hij ging naar buiten en begon bitter te wenen. 

K. Gij hebt het uitgehouden, Heer, eer aan U!  

  

 ANTIFOON VII 

 Toon 8:  

Tot de wetteloze mensen die U gevangen namen, * hebt Gij,  o Heer, vol geduld gezegd: * 
Gij slaat de Herder en verstrooit de twaalf schapen. * Toch had ik in plaats van mijn 
leerlingen * de hulp van twaalf legioenen engelen in kunnen roepen; * echter in mijn geduld 
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onderga ik dit, * opdat de geheimen * die ik u door mijn profeten heb geopenbaard, * in 
vervulling zouden mogen gaan'. * Heer, eer aan U! 

Toen Petrus U driemaal verloochend had, * drong weldra het woord tot hem door *dat Gij 
tot hem gesproken had, * en weende hij bittere tranen van berouw.*  o God, wees mij 
genadig en red mij! 

Eer: Nu: 

Theotokion 

Heilige Maagd, Gij zijt de poort van het heil, * wonderbare tuin van het paradijs, * wolk van 
het licht dat geen einde heeft, * wij allen bezingen U met de woorden: * Verheug U! 

  

 ANTIFOON VIII 

 ontbreekt in Liturgikon 

  

 ANTIFOON IX 

 ontbreekt in Liturgikon 

 KLEINE LITANIE 

D. Nogmaals en nogmaals laat ons de Heer in vrede bidden. 

K. Heer, ontferm U. 

D. Help en red ons, wees barmhartig en bescherm ons, o God, door uw liefde. 

K. Heer, ontferm U. 

D. Terwijl wij de heilige, boven allen gezegende koningin en Moeder van God, Maria, 
gedenken samen met alle heiligen, bevelen wij onszelf en ieder van ons en heel ons leven 
aan aan Christus, onze God. 

K. Aan U, o Heer! 

Pr. Heer, onze God, verlos uw volk en zegen uw erfdeel. Bewaar in vrede de volheid van uw 
kerk. Heilig hen, die de luister van uw huis liefhebben. Verheerlijk hen in uw macht en 
verlaat ons niet, die onze hoop gesteld hebben op U.  

Pr. Want Gij zijt onze God: tot U bekennen wij ons, Vader, Zoon en heilige Geest, nu en altijd 
en in de eeuwen der eeuwen. 

K. Amin. 

  

 KATHISMAGEZANG 

 Toon 8:  

Hoe kon Judas, eens uw leerling, * tegen U dat verraderlijke plan beramen? * In zijn 
slechtheid at hij eerst met U, * om daarna de priesters te gaan vragen: * Wat geven jullie mij, 
wanneer ik Jezus geef, * die de wet ontbindt en de sabbat schendt'. * Lankmoedige Heer, 
ere zij U! 
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 VIERDE EVANGELIE: Johannes (18,28-19,16) 

Pr. Dat wij open en oprecht mogen luisteren naar het heilig Evangelie, laat ons de Heer bidden. 

K. Heer, ontferm U, Heer, ontferm U, Heer ontferm U! 

Pr. Wijsheid, laat ons gaan staan en luisteren naar het heilig Evangelie. Vrede aan u! 

K. En met uw geest. 

Pr.  Lezing uit het heilig Evangelie volgens Johannes 

K. Gij hebt voor ons geleden, Heer, eer aan U! 

 In die tijd brachten ze Jezus van het huis van Kajafas naar het pretorium. Het was vroeg in de morgen. 
Zelf gingen zij er 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: 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 
weer 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 anderen u over Mij gesproken? Pilatus gaf Hem 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, zetten 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: We hebben een Wet en volgens die Wet moet Hij sterven, omdat Hij 
zich voor Gods Zoon heeft 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: Ge spreekt niet tegen mij? Weet ge dan niet dat ik de macht heb om U vrij te spreken, 
maar ook de macht 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 hen die Mij aan u overgeleverd 
hebben groter. Van dit ogenblik af wilde Pilatus ertoe overgaan Hem vrij te laten. Maar de Joden 
schreeuwden: Als ge die man vrij laat, zijt ge geen vriend van de keizer. Wie zich voor koning uitgeeft 
komt in verzet tegen de keizer. Toen Pilatus dit hoorde roepen, liet hij Jezus naar buiten brengen en ging 
op de rechterstoel zitten 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. 

 

K. Gij hebt het uitgehouden, Heer, eer aan U!  
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 ANTIFOON X 

 Toon 6:  

Hij die zich met het Licht als met een mantel bekleedt, * staat voor zijn rechters, naakt. * Uit 
handen die Hij geschapen heeft, * ontvangt Hij slagen in het gezicht. * Onrechtvaardigen 
slaan aan het kruis, * de Heer der heerlijkheid. * De tempelvoorhang scheurt in twee, * de 
zon verduistert, * ze kan niet langer aanzien de Schepper in zijn vernedering, * voor wie het 
heelal siddert. Vereren wij Hem. 

Terwijl de leerling U verloochende, * riep die ene rover uit: Gedenk mij,  o Heer, * wanneer 
Gij gekomen zijt * in uw koninkrijk! 

Eer: Nu: 

Theotokion: 

Geef aan de wereld vrede, * Gij Heer die mens wou worden uit de maagd * omwille van uw 
dienaren, * opdat wij eenstemmig U prijzen, * U die houdt van de mens. 

  

 ANTIFOON XI 

 ontbreekt in Liturgikon 

  

 ANTIFOON XII 

 Toon 8:  

De Heer sprak: o Mens, wat heb ik u gedaan? * Of waarin ben ik u tot last geweest? * De 
blinden onder u gaf ik het licht in de ogen terug * Melaatsen uit uw midden heb ik 
gereinigd van hun, kwaal.* De man gekluisterd aan zijn bed heb ik op doen staan. * Mens, 
wat heb ik u gedaan? .En waarmee hebt gij Mij dat betaald gezet? * Waar ik manna gaf, 
ontving ik gal. * Waar ik water voor u op deed wellen, werd azijn mijn drank. .Voor mijn 
liefde. sloegt gij mij met spijkers aan een kruis. * Ik kan dit niet langer verdragen. Ik zal 
roepen hen die mijn naam niet aanriepen * en zij zullen Mij eren. tezamen met de Vader en 
de Geest, * en ik zal hun eeuwig leven schenken. 

Heden scheurt de voorhang van de tempel in twee, * als Een aanklacht tegen de overtreders 
van Gods wet. * De zon hult, zich in duisternis *bij het zien van haar Heer aan het kruis gij 
die de wet stelt maar haar niet onderhoudt, .het koor der apostelen roept tot u: * Zie Gods 
tempel, die gij hebt vernield. *Zie het Lam dat gij gekruisigd hebt. Jullie hebben Hem in het 
graf gebracht, *maar uit eigen kracht stond Hij weer op. *  o Mens, spiegel je niets voor: * 
die Israël voerde door de Rode Zee * en het volk gevoed heeft in de woestijn, * is dezelfde 
als Deze hier: * het Leven, Licht, voor de wereld vrede! 

Eer: Nu:  

Theotokion: 

Wees gegroet, poort van de koning der glorie, *door wie de machtige sterke binnenschreed. 
* Het zegel van uw ongereptheid liet Hij intact, * toen Hij uit U, Maria, ter wereld kwam 
om ons te verlossen. 

 KLEINE LITANIE 
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D. Nogmaals en nogmaals laat ons de Heer in vrede bidden. 

K. Heer, ontferm U. 

D. Help en red ons, wees barmhartig en bescherm ons, o God, door uw liefde. 

K. Heer, ontferm U. 

D. Terwijl wij de heilige, boven allen gezegende koningin en Moeder van God, Maria, 
gedenken samen met alle heiligen, bevelen wij onszelf en ieder van ons en heel ons leven 
aan aan Christus, onze God. 

K. Aan U, o Heer! 

Pr. Heer, onze God, verlos uw volk en zegen uw erfdeel. Bewaar in vrede de volheid van uw 
kerk. Heilig hen, die de luister van uw huis liefhebben. Verheerlijk hen in uw macht en 
verlaat ons niet, die onze hoop gesteld hebben op U.  

Pr. Want gezegend en verheerlijkt is de kracht van uw koninkrijk, Vader, Zoon en heilige 
Geest, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. 

K. Amin. 

  

 KATHISMAGEZANG 

 Toon 8:  

Toen Gij, mijn God, verscheen voor Kaifas en aan Pilatus uitgeleverd werd, o goede 
Rechter, * hebben de machten des hemels gesidderd van schrik. * Gij werd, Heer, 
opgeheven op het kruis, * hangend tussen twee moordenaars *en zo onder de boosdoeners 
gerekend, * Gij die zonder zonde zijt. * Gij hebt dit alles ondergaan om de mens te 
verlossen. * Lankmoedige Heer, ere zij U! 

  

 VIJFDE EVANGELIE: Mattheus (27,3-32) 

Pr. Dat wij open en oprecht mogen luisteren naar het heilig Evangelie, laat ons de Heer bidden. 

K. Heer, ontferm U, Heer, ontferm U, Heer ontferm U! 

Pr. Wijsheid, laat ons gaan staan en luisteren naar het heilig Evangelie. Vrede aan u! 

K. En met uw geest. 

Pr.  Lezing uit het heilig Evangelie volgens Mattheus 

K. Gij hebt voor ons geleden, Heer, eer aan U! 

 In die tijd, toen Judas zag dat Jezus veroordeeld was, kreeg hij wroeging en bracht de dertig zilverlingen 
terug bij de hogepriesters en de ouderlingen met de woorden: Ik heb misdaan door onschuldig bloed te 
verraden. Maar zij antwoordden: Wat gaat ons dat aan? Dat is uw zaak. Toen gooide hij de zilverlingen 
in de tempel en liep weg. Hij ging heen en verhing zich. De hogepriesters raapten de geldstukken op en 
zeiden: Wij mogen die niet bij de tempelschat doen, want het is bloedgeld. En zij besloten er het land van 
de pottenbakker mee te kopen om daar de vreemdelingen te begraven. Daarom kreeg dit stuk land de naam 
van Bloedakker en zo heet het nog. Aldus ging in vervulling wat de profeet Jeremia gezegd had: Zij 
nemen de dertig zilverlingen, de prijs waarop Hij geschat is, geschat door de zonen van Israël, en gaven 
die voor de akker van de pottenbakker, zoals de Heer mij opgedragen had. Jezus werd voor de landvoogd 
geleid en deze stelde Hem de vraag: Zijt Gij de koning van de Joden? Jezus antwoordde: Gij zegt het. Op 
de beschuldigingen door de hogepriesters en de oudsten tegen Hem ingebracht gaf Hij geen enkel 



 23

antwoord. Toen zeide Pilatus tot Hem: Hoort Gij niet wat ze allemaal tegen U inbrengen? Maar Hij gaf 
hem geen antwoord op welk punt dan ook, zodat de landvoogd hoogst verbaasd was. De landvoogd was 
gewoon bij elk feest één gevangene, naar keuze van het volk, vrij te laten. Men had juist een beruchte 
gevangene, een zekere Barabbas. Nu zij daar toch bijeen waren, sprak Pilatus tot hen: Wie wilt ge dat ik 
zal vrijlaten, Barabbas of Jezus die Christus genoemd wordt? Hij wist heel goed dat men Hem uit nijd 
had uitgeleverd. Terwijl hij op zijn rechterstoel gezeten was, stuurde zijn vrouw hem de boodschap: Laat 
u niet in met deze rechtschapen mens, want ik heb vannacht in een droom veel om Hem moeten doorstaan. 
Maar de hogepriesters en de oudsten haalden het volk over Barabbas te kiezen en Jezus te doen sterven. 
De landvoogd nam weer het woord en sprak tot hen: Wie van de twee wilt ge dat ik vrijlaat? Ze zeiden: 
Barabbas! Pilatus vroeg hun: Wat zal ik dan doen met Jezus die Christus genoemd wordt? Zij riepen 
allen: Aan het kruis met Hem! Hij hernam: Wat voor kwaad heeft Hij dan gedaan? Maar zij 
schreeuwden nog harder: Aan het kruis met Hem! Toen Pilatus zag dat hij niets verder kwam, maar dat er 
veeleer tumult ontstond, liet hij water brengen en waste ten overstaan van het volk zijn handen, terwijl 
hij verklaarde: ik ben onschuldig aan het bloed van deze rechtschapen man; gij moet het zelf 
verantwoorden. Heel het volk riep terug: Zijn bloed kome over ons en onze kinderen! Daarop liet hij 
omwille van hen Barabbas vrij, maar Jezus liet hij geselen en gaf Hem over om gekruisigd te worden. Toen 
namen de soldaten van de landvoogd Jezus mee in het pretorium en verzamelden de hele afdeling rondom 
Hem. Zij trokken Hem zijn kleren uit en hingen Hem een rode mantel om. Ook vlochten zij een kroon van 
doorntakken, zetten die op zijn hoofd en gaven Hem een rietstok in de rechterhand. Dan vielen ze voor 
Hem op de knieën en bespotten Hem met de woorden: Gegroet, koning der Joden! Ze bespuwden Hem, 
pakten de rietstok en sloegen Hem op het hoofd. Nadat zij hun spel met Hem gedreven hadden, ontdeden 
ze Hem van de mantel en voerden Hem weg ter kruisiging. 

 

K. Gij hebt het uitgehouden, Heer, eer aan U!  

  

 ANTIFOON XIII 

 Toon 6:  

De verzamelde menigte eiste van Pilatus * U te kruisigen, o Heer. * Hoewel men geen 
schuld in U vond, * liet men de misdadiger Barabbas vrij * en veroordeelden ze U, de 
Rechtvaardige. * Daarmee riep die menigte een bloedschuld over zich af. * Uw enige 
vergelding echter was: * 'Vader, vergeef het hun!', * ofschoon zij boze plannen tegen U 
beraamden. 

Hij voor wie de hele schepping huivert en beeft van ontzag, * die iedere mond met een 
lofprijzing eert, * Christus, Gods macht en Gods Wijsheid, * wordt door de priesters 
geslagen in het gezicht. en krijgt gal van hen te drinken. * Toch wilde Hij dit alles lijden * 
om door zijn eigen bloed ons te redden van onze zonden, * omdat Hij van de mensen 
houdt. 

Eer: Nu:  

Theotokion: 

Moeder van God, * Gij hebt door een Woord dat alle woorden. te boven gaat, * uw e.i.gen 
Schepper ter wereld gebracht. * Bid dan tot Hem dat HIJ ons redden mag.  

 

  

 ANTIFOON XIV 

 Toon 8:  
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Heer, Gij koos als tochtgenoot de rover, * wiens handen met bloed waren bevlekt. * Laat in 
uw goedheid en mensenliefde * ook ons hem mogen vergezellen. 

Aan het kruis sprak hij slechts een enkel woord, * maar Groot * was het geloof waar hij blijk 
van gaf. * En in een ogenblik vond hij het heil. * De poort van het paradijs kon hij openen * 
en als eerste mocht hij erdoor naar binnengaan. * Heer, die zijn berouw hebt aanvaard, ere 
zij U!  

Eer: Nu:  

Theotokion: 

Wees gegroet, Maria! * Want door de engel Gabriël * hebt Gij de Vreugde van de wereld 
ontvangen. * Wees gegroet, omdat Ge uw Schepper en Heer ter wereld bracht. * Wees 
gegroet, omdat Ge waardig bevonden werd * om de moeder te worden van Christus, onze 
God. 

 

  

 PLECHTIGE INTOCHT MET HET KRUIS 

 Plechtig wordt nu een groot kruis geplaatst midden in de kapel. 

 

 ANTIFOON XV 

 De priester zingt in de zesde toon: 

Heden hangt aan een kruis *die de aarde vast boven de wateren hing. (drie maal) * Hij die 
de Koning der engelen is, wordt omkranst met een doornenkroon. * Hij die de hemel met 
wolken tooit, *wordt getooid met het purper van spot.* Hij die door zijn doop in de Jordaan 
*Adam de vrijheid schonk, * krijgt als een gevangene * stompen en slagen in het gezicht.* 
De Bruidegom der Kerk * wordt met nagels aan het hout gehecht. * De Zoon van de Maagd 
* wordt met een lans doorboord. * Wij aanbidden uw lijden, o Christus! (driemaal) *Toon 
ons nu ook de heerlijkheid van uw verrijzenis! 

Laten wij dit feest niet vieren * met de oude zuurdesem, * want Christus, ons Paaslam, is 
voor ons geslacht. * Reinigen wij ons van alle smet, * en smeken wij Hem vol vuur: * 'Sta op 
Heer en red ons *in uw liefde voor de mens.' * .Uw Kruis, o Heer, *betekent leven en 
verrijzenis voor uw volk. * In geloof en vertrouwen daarop bezingen wij U, *de 
Gekruisigde, als onze God. * Ontferm U over ons! 

Eer: Nu:  

Theotokion: 

Toen uw moeder U zag hangen aan het kruis, * heeft zij Luid geroepen: * ' o mijn Zoon, wat 
een vreemd geheim aanschouw ik nu! * Hoe kunt Gij, gekruisigd als mens, * sterven op het 
hout van Golgotha, * Gij die de Vorst van het leven zijt?’ 

  

 KLEINE LITANIE 

D. Nogmaals en nogmaals laat ons de Heer in vrede bidden. 

K. Heer, ontferm U. 
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D. Help en red ons, wees barmhartig en bescherm ons, o God, door uw liefde. 

K. Heer, ontferm U. 

D. Terwijl wij de heilige, boven allen gezegende koningin en Moeder van God, Maria, 
gedenken samen met alle heiligen, bevelen wij onszelf en ieder van ons en heel ons leven 
aan aan Christus, onze God. 

K. Aan U, o Heer! 

Pr. Heer, onze God, verlos uw volk en zegen uw erfdeel. Bewaar in vrede de volheid van uw 
kerk. Heilig hen, die de luister van uw huis liefhebben. Verheerlijk hen in uw macht en 
verlaat ons niet, die onze hoop gesteld hebben op U.  

Pr. Want gezegend is uw heilige Naam, en verheerlijkt is uw koninkrijk, Vader, Zoon en 
heilige Geest, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. 

K. Amin. 

  

 KATHISMAGEZANG 

 Toon 4 

Door uw kostbaar bloed hebt Gij ons gered, * van waar de wet een vloek geworden was. * 
Aan het kruis genageld en uw hart doorboord, .hebt Gij de mens overstelpt met stromen 
van leven, * Gij die ons verlost hebt, ere aan U!  

  

 ZESDE EVANGELIE: Marcus (15,16-32) 

Pr. Dat wij open en oprecht mogen luisteren naar het heilig Evangelie, laat ons de Heer bidden. 

K. Heer, ontferm U, Heer, ontferm U, Heer ontferm U! 

Pr. Wijsheid, laat ons gaan staan en luisteren naar het heilig Evangelie. Vrede aan u! 

K. En met uw geest. 

Pr.  Lezing uit het heilig Evangelie volgens Marcus 

K. Gij hebt voor ons geleden, Heer, eer aan U! 

 In die tijd brachten de soldaten Jezus het paleis binnen, dat wil zeggen het pretorium, en riepen de hele 
afdeling bij elkaar. Ze hingen Hem een purperen kleed om, vlochten een doornenkroon en zetten Hem die 
op. Vervolgens gingen zij Hem het saluut brengen: Gegroet, koning der Joden. Zij sloegen Hem met een 
rietstok op het hoofd, bespuwden Hem en brachten Hem hulde door op de knie‰n te vallen. Nadat zij 
hun spel met Hem gedreven hadden, ontdeden zij Hem van het purperen kleed, trokken Hem zijn eigen 
kleren weer aan en voerden Hem weg om Hem te kruisigen. Zij vorderden een voorbijganger die van het 
veld kwam, Simon van Cyrene, de vader van Alexander en Rufus, tot het dragen van zijn kruis. Zo 
brachten ze Hem naar de plaats Golgota, wat vertaald wordt met Schedelplaats. Daar boden ze Hem met 
mirre gekruide wijn aan, maar Hij weigerde. Nadat ze Hem gekruisigd hadden, verdeelden ze zijn kleren 
en dobbelden om wat ieder krijgen zou. Het was het derde uur, toen ze Hem kruisigden. Het opschrift met 
de reden van zijn veroordeling luidde: De koning der Joden. Samen met Hem kruisigden ze ook twee 
rovers, de een rechts, de ander links van Hem. Zo ging in vervulling dit Schriftwoord: Hij is onder de 
booswichten gerekend. Voorbijgangers hoonden Hem, terwijl ze het hoofd schudden en zeiden: Ha, Gij 
daar, die de tempel afbreekt en in drie dagen weer opbouwt, kom van dat kruis af en red Uzelf. In 
dezelfde geest zeiden de hogepriesters en de schriftgeleerden spottend onder elkaar: Anderen heeft Hij 
gered, maar zichzelf kan Hij niet redden. Die Messias, die koning van Israël, laat Hem nu van zijn kruis 
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afkomen; dan zullen we zien en geloven! 

K. Gij hebt het uitgehouden, Heer, eer aan U!  

  

 ZALIGSPREKINGEN 

 Gedenk ons, o Heer, *wanneer Gij gekomen zijt .in uw Koninkrijk! 

Gezegend zijn de armen van geest, want aan hen behoort het Rijk der hemelen. Gedenk… 

Gezegend zij die wenen, want zij worden getroost. Gedenk*…. 

Gezegend de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Gedenk*. ., 

Toon 4 

Door de boom midden in de tuin. verloor Adam het paradijs * en door de boom van 
het kruis * werd aan de rover het paradijs geschonken. *De ene overtrad door het 
eten van de vrucht * het voorschrift van zijn Maker, *de ander die gekruisigd aan 
uw zijde hing, * beleed U als de verborgen God. * Gedenk…. 

Gezegend zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen worden 
verzadigd. 

Toon 4 

Wetteloze mensen kochten de Gever der Wet * vaneen van zijn leerlingen * en 
voerden Hem als een wetsovertreder * voor de rechterstoel van Pilatus. * Ze riepen: 
'Aan het kruis met Hem!', * die de mens het manna gegeven had * in de woestijn. * 
Wij nu roepen als de goede moordenaar vol van geloof: * Gedenk… 

Gezegend de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. 

Toon 4 

Onrechtvaardige mensen, zich kerend tegen God, riepen in hun razernij tot Pilatus: 
* 'Kruisig, kruisig Christus', * in wie geen schuld te vinden is! * En zij vroegen om 
Barabbas, * om deze vrij te laten. * Maar met de woorden van de goede rover roepen 
wij tot Hem: *Gedenk… 

Gezegend de zuiveren van hart, want zij zullen God zien. 

Toon 4 

Uw levengevende zijde,  o Christus, * die opwelt Als een bron in Eden, * bevloeit 
uw kerk als een geestelijk paradijs. * Zoals ooit in den beginne, * zich splitsend in de 
vier armen der evangeliën, * verkwikt zij met haar stromen de wereld, *geeft zij 
vreugde aan de schepping * en leert zij de volkeren in geloof uw koninkrijk vereren. 
* Gedenk…. 

Gezegend de vredestichters, want zij worden kinderen van God genoemd. 

Toon 4 

Om mijnentwil werd Gij gekruisigd, * om voor mij een bron te worden van 
vergeving. *Uw zijde werd doorboord, *opdat Gij mij overstelpen zoudt met 
stromen van leven. * Gij werd met nagels aan het kruis gehecht, *opdat ik door de 
diepte van uw lijden *de hoogte van uw macht in geloof mocht gaan ervaren* en tot 
U, Christus, Gever van * het Leven, zingen: *' o Verlosser, ere aan uw Kruis en heilig 
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lijden!'* Gedenk… 

Gezegend zij die worden vervolgd omwille van de gerechtigheid, want aan hen behoort het 
rijk der hemelen. 

Toon 4 

Toen Gij gekruisigd werd,  o Christus, * aanschouwde heel de schepping dit en 
huiverde zij. *De grondslagen der aarde schudden. uit ontzag voor uw. macht. * De 
hemellichten verborgen zich, *de voorhang van de tempel werd in tweeën 
gescheurd, *de bergen trilden, rotsen spleten uiteen. * Met de rover die geloofde 
roepen wij: * Gedenk… 

Gezegend zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt om Mijnentwil.  

Toon 4 

Heer, op het kruis hebt Gij onze schuldbrief verscheurd. *Gerekend onder de 
gestorvenen, * hebt Gij de tiran der onderwereld in boeien gelegd * en als opgestane 
Heer * alle mensen uit de ketens van de dood bevrijd. Door uw Verrijzenis, Heer, 
die houdt van de mens, * hebben wij het Licht ontvangen* en roepen wij nu tot U: 
*Gedenk… 

Verheugt u en juicht, want groot is uw loon in de hemel. 

Toon 4 

Heer, opgeheven op het kruis* hebt Gij de macht van de dood vernietigd* en de 
schuldbrief tegen ons verscheurd. *Schenk ons ook het berouw van de moordenaar, 
o Christus onze God, *Gij die alleen van de mensen houdt, want wij vereren U met 
geloof en roepen tot U: * Gedenk… 

Eer: 

Toon 4  

Gelovigen, laten wij eensgezind bidden * dat wij waardig de Vader, de Zoon en de 
heilige Geest mogen prijzen, één God in drie Personen, * onvermengd, enkelvoudig 
en ondeelbaar * die geen enkel mens ooit naderen kan, * en door wie wij bevrijd zijn 
van het vuur van de straf. 

Nu:  

Theotokion: 

Christus, wij beroepen ons op uw moeder als voorspreekster, * uit wie Gij geboren 
werd buiten de wil van een man, de Maagd die na uw geboorte ongerept bleef: * wil 
Heer, die rijk aan erbarming zijt, * voor altijd vergeving schenken van zonden * aan 
allen die roepen tot U: * Gedenk… 

  

 KLEINE LITANIE met deze doxologie: 

Want U loven alle hemelse krachten, en tot U zenden ook wij onze lof, Vader, Zoon en 
Heilige Geest, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. 
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 PROKIMENON 

 Toon 8  

Mijn kleren verdelen zij onder elkaar * en om mijn gewaad dobbelen zij. (Ps 22:19 en 1, 6) 

vers: Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij? * Gij zijt zo ver weg voor mijn stem die 
tot U roept. 

Ik ben als een worm, geen mens meer, * verstoten door de mensen, door het volk veracht. 

Mijn handen en mijn voeten hebben zij doorboord, * mijn beenderen kan ik wel tellen. 

  

 ZEVENDE EVANGELIE: Mattheus (27,33-54) 

Pr. Dat wij open en oprecht mogen luisteren naar het heilig Evangelie, laat ons de Heer bidden. 

K. Heer, ontferm U, Heer, ontferm U, Heer ontferm U! 

Pr. Wijsheid, laat ons gaan staan en luisteren naar het heilig Evangelie. Vrede aan u! 

K. En met uw geest. 

Pr.  Lezing uit het heilig Evangelie volgens Mattheus 

K. Gij hebt voor ons geleden, Heer, eer aan U! 

 In die tijd, toen de soldaten waren aangekomen op een plaats die Golgota genoemd wordt -dat wil zeggen 
Schedelplaats-, gaven ze Jezus met alsem gemengde wijn te drinken; Hij proefde ervan maar wilde niet 
drinken. Nadat ze Hem gekruisigd hadden, verdeelden ze zijn kleren onder elkaar door er om te dobbelen; 
en daar neergezeten bleven ze de wacht bij Hem houden. Boven zijn hoofd bracht men een opschrift aan 
met de reden van zijn veroordeling: Dit is Jezus, koning der Joden. Samen met Hem werden ook twee 
rovers gekruisigd, de een rechts, de ander links. Voorbijgangers hoonden Hem, terwijl ze het hoofd 
schudden en zeiden: Gij daar, die de tempel afbreekt en in drie dagen weer opbouwt, red Uzelf; als Gij de 
Zoon van God zijt, kom dan van dat kruis af! In dezelfde geest zeiden de hogepriesters met de 
schriftgeleerden en oudsten spottend: Anderen heeft Hij gered, maar zichzelf kan Hij niet redden. Hij is 
toch de koning van Israël! Laat Hem nu van het Kruis afkomen, dan zullen wij in Hem geloven. Hij stelt 
vertrouwen in God; laat Die Hem nu bevrijden, als Hij behagen in Hem heeft. Hij heeft immers gezegd: Ik 
ben de Zoon van God! Zelfs de rovers, die samen met Hem gekruisigd waren, voegden Hem soortgelijke 
beschimpingen toe. Vanaf het zesde uur viel er een duisternis over het hele land, tot aan het negende uur 
toe. Omstreeks het negende uur riep Jezus met luider stem: Eli, Eli, lama sabaktani? dat wil zeggen: Mijn 
God, mijn God waarom hebt gij Mij verlaten? Enkelen uit de omstanders die het hoorden, zeiden: Hij 
roept om Elia! Onmiddellijk daarop ging een van hen een spons halen, drenkte die in zure wijn, stak ze op 
een rietstok en bood Hem te drinken. Maar de anderen zeiden: Laat dat! Wij willen eens zien of Elia 
Hem komt redden. Jezus slaakte andermaal een kreet en gaf de geest. En zie, het voorhangsel van de 
tempel scheurde van boven tot onder in tweeën, de aarde beefde en de rotsen spleten. De graven gingen 
open en de lichamen van vele Heilige mensen die ontslapen waren, stonden op. Na zijn verrijzenis 
kwamen zij uit de graven en gingen naar de heilige stad waar zij aan velen verschenen. De honderdman en 
die met hem bij Jezus wacht hielden, werden bij het zien van de aardbeving en wat er verder gebeurde 
door een grote vrees bevangen en zeiden: Waarlijk, Hij was een Zoon van God. 

K. Gij hebt het uitgehouden, Heer, eer aan U!  

  

  

 PSALM 50 
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 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 ben ik geboren, * schuldig was het dat 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 word, * was mij dat ik witter word dan sneeuw.  
Maak mij weer ontvankelijk voor blijde klanken * geef mijn gekastijde lichaam nieuwe 
levensmoed. 
Wend 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 dwalenden uw wegen leren, * alle schuldigen terugvoeren tot U.  
Houd mij ver van bloedschuld, God mijn redder, * dan bezingt mijn tong uw wijs beleid.  
Heer, maak 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.  
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 Gij hebt bevolen, * dan komt men weer offeren op uw 
altaar. 

  

 ACHTSTE EVANGELIE: Lucas (23,32-49) 

Pr. Dat wij open en oprecht mogen luisteren naar het heilig Evangelie, laat ons de Heer bidden. 

K. Heer, ontferm U, Heer, ontferm U, Heer ontferm U! 

Pr. Wijsheid, laat ons gaan staan en luisteren naar het heilig Evangelie. Vrede aan u! 

K. En met uw geest. 

Pr.  Lezing uit het heilig Evangelie volgens Mattheus 

K. Gij hebt voor ons geleden, Heer, eer aan U! 

 In die tijd werden er met Jezus nog twee anderen weggevoerd, twee misdadigers, om samen met Hem ter 
dood te worden gebracht. Toen zij op de plaats kwamen die Schedel heet, sloegen zij Hem aan het kruis, en 
zo ook de misdadigers, de een rechts, de ander links. En Jezus zeide: Vader, vergeef hun, want ze weten 
niet wat ze doen. Ze verdeelden zijn kleren onder elkaar, door er om te dobbelen. Het volk stond toe te 
kijken, maar de overheidspersonen lachten Hem uit en zeiden: Anderen heeft Hij gered; laat hij zichzelf 
eens redden, als Hij de Messias van God is, de uitverkorene! De soldaten brachten Hem zure wijn, en ook 
zij voegden Hem spottend toe: Als Gij de koning der Joden zijt, red dan Uzelf. Boven Hem stond als 
opschrift in Griekse, Romeinse en Hebreeuwse letters: Dit is de koning der Joden. Ook een van de 
misdadigers die daar hingen, hoonde Hem: Zijt Gij niet de Messias? Red dan Uzelf en ons. Maar de ander 
strafte hem af en zei: Heb jij zelfs geen vrees voor God, terwijl je toch hetzelfde vonnis ondergaat? En wij 
terecht, want wij krijgen wat we door onze daden verdiend hebben; maar Hij heeft niets verkeerds 
gedaan. Daarop zei hij: Jezus, denk aan mij, wanneer Gij in uw Koninkrijk gekomen zijt. En Jezus sprak 
tot hem: Voorwaar, Ik zeg u: Vandaag nog zult gij met Mij zijn in het paradijs. Het was nu omstreeks 
het zesde uur; er viel duisternis over heel de streek tot aan het negende uur toe, doordat de zon geen licht 
meer gaf. Het voorhangsel van de tempel scheurde middendoor. Toen riep Jezus met luider stem: Vader, in 
uw handen beveel Ik mijn geest. Nadat Hij dit gezegd had, gaf Hij de geest. Op het zien van wat er 
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gebeurd was, loofde de honderdman God en zei: Deze mens was waarlijk een rechtvaardige. Al het volk 
dat voor dat schouwspel samengestroomd was, keerde terug toen zij aanschouwd hadden wat er gebeurd 
was, en sloegen zich op de borst. Al zijn bekenden, ook de vrouwen die Hem vanuit Galilea gevolgd 
waren, stonden op een afstand toe te zien. 

K. Gij hebt het uitgehouden, Heer, eer aan U!  

  

 KANON, t.6 

Ode V 

 Hirmos 

Vroeg in de morgen zoek ik naar U, o Woord van God, want in uw tedere barmhartigheid 
voor de gevallen mens hebt Gij Uzelf zonder te veranderen ontledigd, tot in het ondergaan 
van de Passie toe,  o Gij die vrij van passie zijt. Schenk mij uw vrede,  o Heer die houdt van 
de mens. 

Eer aan U, onze God, eer aan U. 

Nadat hun de voeten waren gewassen en zij door de deelname aan de goddelijke 
Geheimen waren gereinigd, gingen uw dienaren van Sion uit de Olijfberg op en bezongen 
U met hymnen, die houdt van de mens. 

Eer ... nu ... 

'Mijn vrienden, laat je geen angst aanjagen!', hebt Gij hun gezegd: 'Want thans is het uur 
gekomen dat ik overgeleverd wordt In de handen van zondige mensen en door hen wordt 
vermoord, en gij zult a1len worden verstrooid en mij in de steek gaan laten. Maar Ik zal 
Jullie weer verzamelen om Mij te gaan verkondigen: hoezeer ik houd van de mens. 

Katavasia 

??? 

  

 KLEINE LITANIE 

D. Nogmaals en nogmaals laat ons de Heer in vrede bidden. 

K. Heer, ontferm U. 

D. Help en red ons, wees barmhartig en bescherm ons, o God, door uw liefde. 

K. Heer, ontferm U. 

D. Terwijl wij de heilige, boven allen gezegende koningin en Moeder van God, Maria, 
gedenken samen met alle heiligen, bevelen wij onszelf en ieder van ons en heel ons leven 
aan aan Christus, onze God. 

K. Aan U, o Heer! 

Pr. Heer, onze God, verlos uw volk en zegen uw erfdeel. Bewaar in vrede de volheid van uw 
kerk. Heilig hen, die de luister van uw huis liefhebben. Verheerlijk hen in uw macht en 
verlaat ons niet, die onze hoop gesteld hebben op U.  

Pr. Want Gij zijt de Enige, op wie wij ons verlaten en die ons zal bevrijden: U geven wij de eer 
die U toekomt: Vader, Zoon en Heilige Geest, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. 
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K. Amin. 

  

 Kondakion 

 Toon 6 

Kom, zingen wij een prijslied op Hem *die voor ons gekruisigd werd. *Maria zei toen ze 
Hem aan het kruis zag hangen: *'Hoewel Gij het kruis ondergaat, *zijt Gij toch mijn Zoon en 
God.  

 Ikos 

 Toon 6 

Toen Maria, zijn moeder, * zag dat haar eigen Lam naar de slachtbank werd geleid, *volgde 
zij Hem samen met de andere vrouwen. *En in haar verdriet riep zij uit: * Waar ga je heen, 
mijn Kind? *Waarom ga je toch zo snel weg? * Is er een andere bruiloft in Kana, *en is het 
daarheen dat jij je haast, *om water in wijn te veranderen? Zal ik met je meegaan, mijn 
Kind, *of hier op je blijven wachten? * Zeg toch iets tot mij, o Woord! *Ga niet van mij weg, 
zwijgend en stil. *Jou die ik als maagd ter wereld bracht, *Jij bent mijn Zoon en mijn God. 

  

 Synaxarion 

 Op deze Grote en Heilige Dag vieren wij het heilig en verlossend Lijden, dat onze Heer en 
God en Verlosser voor ons heeft ondergaan: Hij werd bespuwd, geslagen, gegeseld, bespot, 
omhangen met een purperen mantel, ze gaven Hem een rietstok in de hand, boden Hem 
een spons met azijn, Hij werd vastgenageld, met een lans doorstoken, op een kruis, en Hij 
stierf. Dit alles is op deze Vrijdag gebeurd. Maar ook horen wij vandaag de belijdenis van 
de goede moordenaar, die met Hem gekruisigd werd. Christus, onze God, ontferm U over 
ons! Amen. 

  

 Ode VIII 

 Hirmos 

De heilige jongelingen dreven de spot met het afgodsbeeld der goddeloze boosheid; en het 
wetteloze Sanhedrin beraamt in razernij een complot tegen Christus. Ze nemen het plan op 
om met hun vuisten vol haat Hem te doden die het Leven in de palm van zijn hand houdt. 
De hele schepping zegent Hem en verheerlijkt Hem in alle eeuwen. 

Wrijf de slaap uit je ogen!', hebt Gij gezegd tot uw leerlingen, o Christus: 'Waakt en bidt, 
opdat gij niet op de bekoring in moogt gaan. Bovenal geldt dat u, o Simon, want de sterke 
wordt meer dan een ander beproefd. Wil mij erkennen, Petrus, want heel de schepping 
zegent en verheerlijkt mij in alle eeuwen.’  

‘Geen onvertogen woord zal mij op de lippen komen, o Meester!, riep Petrus uit: 'Graag zal 
ik sterven met U, ook al zal * ieder U verloochenen. Het was geen vlees of bloed die U aan 
mij geopenbaard heeft, maar uw Vader die in de hemel is. En heel de schepping zegent en 
verheerlijkt mij in alle eeuwen. 

'De volle diepte van Gods wijsheid en kennis, hebt gij niet omvademd', zo sprak de Heer: 
'noch hebt gij de afgrond gepeild van mijn oordelen. Roem daarom niet op jezelf! Jij bent 
ook maar een mens. Drie maal zul jij mij verloochenen, hoewel heel de schepping mij 
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zegent en verheerlijkt in alle eeuwen.Jij ontkent, Simon Petrus, wat je spoedig doen zult, 
zoals is voorzegd. Een dienstmeisje van de hogepriester zal je aanklampen en je vervullen 
met schrik', zo sprak de Heer: Met bittere tranen zul je schreien en mij vinden, als een die je 
vergeeft. Want heel de schepping zegent en verheerlijkt mij in alle eeuwen'. 

Katavasia 

??? 

  

 Ode IX 

 Hirmos 

Gij zijt eerbiedwaardiger dan de cherubim en onvergelijkelijk glorierijker dan de serafim: 
zonder smet hebt Gij het, Woord gebaard; Gij zijt waarachtig de Moeder van God. U 
vereren wij. 

De misdadige bende der goddelozen, de vergaderde menigte van de vijanden Gods trekt 
tegen U op, o Christus. Alsof Gij een misdadiger waart, voeren zij U weg, de Schepper van 
alles, U die wij verheerlijken. 

In heel hun goddeloosheid onkundig van Gods wet, zonder de stem van de Profeten te 
hebben verstaan, hebben mensen de Meester van alles ten onrechte als lam ter slachtbank 
geleid, Hem die wij verheerlijken. 

Gedreven door de boosheid van de naijver, hebben de schriftgeleerden samen met de 
priesters Hem die zelf het  

Leven is, uitgeleverd om de dood te ondergaan, Hem die wij verheerlijken. 

Als een meute honden hebben uw beulen U omsingeld, ze sloegen U, o Machtige Heer, met 
een stok in het gezicht.  Ze ondervroegen U en brachten valse getuigenissen tegen U in. Dit 
alles hebt Gij verduurd om elk van ons te redden. 

Katavasia 

??? 

  

 KLEINE LITANIE 

D. Nogmaals en nogmaals laat ons de Heer in vrede bidden. 

K. Heer, ontferm U. 

D. Help en red ons, wees barmhartig en bescherm ons, o God, door uw liefde. 

K. Heer, ontferm U. 

D. Terwijl wij de heilige, boven allen gezegende koningin en Moeder van God, Maria, 
gedenken samen met alle heiligen, bevelen wij onszelf en ieder van ons en heel ons leven 
aan aan Christus, onze God. 

K. Aan U, o Heer! 

Pr. Heer, onze God, verlos uw volk en zegen uw erfdeel. Bewaar in vrede de volheid van uw 
kerk. Heilig hen, die de luister van uw huis liefhebben. Verheerlijk hen in uw macht en 
verlaat ons niet, die onze hoop gesteld hebben op U.  
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Pr. Want U loven alle hemelse krachten, en ook wij geven U de eer die U toekomt, Vader, Zoon 
en Heilige Geest, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. 

K. Amin. 

  

 EXAPOSTILARION 

 Toon 3a 

Heer, op het zelfde moment hebt Gij *de goede moordenaar het paradijs verleend. *Verlicht 
ook mij door uw kruis en wil mij redden. (3x) 

  

 NEGENDE EVANGELIE: Johannes (19,25-37) 

Pr. Dat wij open en oprecht mogen luisteren naar het heilig Evangelie, laat ons de Heer bidden. 

K. Heer, ontferm U, Heer, ontferm U, Heer ontferm U! 

Pr. Wijsheid, laat ons gaan staan en luisteren naar het heilig Evangelie. Vrede aan u! 

K. En met uw geest. 

Pr.  Lezing uit het heilig Evangelie volgens Johannes 

K. Gij hebt voor ons geleden, Heer, eer aan U! 

 In die tijd bevonden zich vlak bij het kruis van Jezus, 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: Vrouw, ziedaar 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 
volbracht was, zei Jezus, opdat de Schrift vervuld zou worden: Ik heb dorst. Er stond daar een kruik vol 
zure wijn. Ze doopten er een spons is, 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. 
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 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 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. 

K. Gij hebt het uitgehouden, Heer, eer aan U!  

  

 LAUDEN 

 Psalm 148 

Looft de Heer vanuit heel de hemel, looft Hem, al wat hierboven is. Looft Hem, al zijn 
engelenscharen, looft Hem, heel zijn legermacht. Zon en maan, verheerlijkt Hem, prijst 
Hem, stralende sterren. Looft Hem, hoogste hemeltransen, water dat boven het uitspansel 
staat. Laat hen nu prijzen de Naam van de Heer, want zijn bevel heeft hen allen geschapen. 
Hij bepaalde hun plaats voor eeuwig, gaf hen een wet die voor altijd geldt. Looft de Heer 
vanaf deze aarde, draken en diepten onder de zee; Bliksem en hagel, nevel en sneeuw, 
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stormen, vol voerders van zijn besluiten; Berggevaarten en heuvels rondom, bomen die 
vrucht draagt en hoge ceders; Wilde beesten en vee op het veld, kruipend en vliegend 
gedierte; Vorsten der aarde met al uw volken, heren en rechters in heel het land; Jonge 
mannen en jonge meisjes, grijsaards en kinderen, allen bijeen: Laat hen nu prijzen de Naam 
van de Heer, want deze Naam is alleen verheven. Roemrijk is Hij boven aarde en hemel, 
roemvol maakte Hij ook zijn volk. Hij is de glorie van al zijn getrouwen, van Israëls volk, 
zijn eigen bezit. 

 Psalm 149 

Zingt voor de Heer een nieuw gezang, zijn lof weerklinke temidden der zijnen. Israël juiche 
zijn Schepper toe, laat Sions zonen hun koning begroeten. Looft zijn Naam in een heilige 
dans, bespeelt voor Hem harp en citer. Want onze Heer, die zijn volk bemint, omkranst de 
verdrukte met zegekransen. Jubelt dus, heiligen, om uw triomf, viert feest in uw 
legerplaatsen. Gaat met het lied van God in uw mond, het vlijmscherpe zwaard in uw 
handen. Trekt met uw wraak door het heidense land, bestraf de vijandige volken. Neemt 
hun vorsten geboeid met u mee, hun leiders in ijzeren kluisters. Voltrek aan hen het vonnis 
van God, de taak die zijn vromen tot eer strekt.  

 Psalm 150 

Looft de Heer in zijn paleis, looft Hem in zijn hoge hemel.  

vers t.4: Looft Hem om zijn grote daden, looft Hem in zijn majesteit.  

 Toon 8: t.3?  

O Mens die ik geroepen heb, * die ik mijn kind noem, * van wie ik zielsveel hou. * Jij hebt 
Mij dubbel onrecht gedaan: * jij hebt Mij verlaten, de bron van levend water, * en 
regenbakken gehouwen die barstensvol lekken zijn. * Je eiste Barabbas' vrijlating en hebt 
die verkregen. * Maar Mij heb je aan het kruis geslagen. * De hemel was met ontzetting 
vervuld, * de zon verborg haar stralen van licht. Maar jij, je schaamde je niet om Mij ter 
dood te brengen. * Vergeef hun, Vader, want ze weten niet wat zij doen. 

 vers: Looft Hem met bazuingeschal, looft de Heer met harp en citer. 

 Toon 8? 

Elk deel van uw lichaam onderging schande uit liefde voor ons: * Uw hoofd de doornen; * 
Uw gelaat de bespuwing; * Uw wangen de klappen in het gezicht; * Uw mond de gal met 
azijn vermengd; * Uw oren de godslastering; * Uw rug de geseling; * Uw handen de stengel 
van riet; * Uw hele lichaam het harde hout, waarop Gij werd uitgestrekt; Uw ledematen de 
nagelen; *Uw zijde de punt van de lans. Alles hebt Gij willen lijden voor ons. *Door uw 
Passie en uw dood hebt Gij ons van dodelijke passies bevrijd. * Omdat Gij van de mensen 
houdt, *zijt Gij naar ons neergedaald* en hebt Gij ons met U verhoogd. *Almachtige 
Redder, ontferm U over ons! 

 vers: Looft Hem met timpaan en reidans, looft Hem met gitaar en fluit. 

 Toon 8? 

Bij uw kruisdood beefde heel de schepping, * de grondvesten van de aarde werden 
geschokt, * de voorhang van de tempel scheurde doormidden, * de graven openden zich en 
de doden kwamen te voorschijn. * De honderdman ontstelde en zei: * Deze mens was 
waarlijk een rechtvaardige!"  

 vers: Looft Hem met geklep van bekkens, looft Hem met cimbaalgerinkel: Al wat ademt: 
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looft de Heer. 

 Toon 8? 

Uw moeder die bij uw kruis stond, * heeft met het verdriet van een vrouw die haar kind 
verliest, uitgeroepen: * 'Hoe zou ik niet weeklagen * en niet uit rouw mijzelf slaan op de 
borst, * nu ik Je hier van je kleren ontdaan, * naakt aan het kruis hangen zie. *Gij die 
gekruisigd, begraven en verrezen zijt, Heer, ere aan U! 

 Eer ... 

 Toon 6:  

Zij hebben mij van mijn kleren beroofd * en mij met een purperen mantel bekleed, * en een 
doornenkroon op mijn hoofd gezet, * en een rietstok in mijn rechterhand * om hen te breken 
als een aarden vaas. 

 Nu ... 

 Toon 6:  

Mijn rug bood ik hun die mij geselden * en mijn gelaat wendde ik niet af toen ze mij 
bespuwden. * Ik werd voor  Pilatus gedaagd * en ik heb de dood aan een kruis ondergaan * 
voor de verlossing van de wereld. 

  

 TIENDE EVANGELIE: Marcus (15,43-47) 

Pr. Dat wij open en oprecht mogen luisteren naar het heilig Evangelie, laat ons de Heer bidden. 

K. Heer, ontferm U, Heer, ontferm U, Heer ontferm U! 

Pr. Wijsheid, laat ons gaan staan en luisteren naar het heilig Evangelie. Vrede aan u! 

K. En met uw geest. 

Pr.  Lezing uit het heilig Evangelie volgens Mattheus 

K. Gij hebt voor ons geleden, Heer, eer aan U! 

 In die tijd waagde Josef van Arimatea, een vooraanstaand lid van de Hoge raad, die zelf ook in de 
verwachting van het Rijk Gods leefde, het naar Pilatus te gaan en te vragen om het lichaam van Jezus. 
Pilatus stond er verwonderd over dat Hij reeds dood zou zijn; hij liet dan ook de honderdman roepen en 
vroeg hem, of Hij al gestorven was. Nadat hij door de honderdman op de hoogte was gebracht, stond hij 
welwillend het lijk aan Josef af. Deze kocht een lijkwade, nam Hem af van het kruis en wikkelde Hem in 
de lijkwade. Daarop legde hij Hem in een graf dat in de rots was uitgehouwen, en rolde een steen voor de 
ingang ervan. Maria Magdalena en Maria de moeder van Josef zagen toe, waar Hij werd neergelegd. 

K. Gij hebt het uitgehouden, Heer, eer aan U!  

  

 GROTE DOXOLOGIE 

Pr. Eer aan U die ons het Licht heeft getoond! 

+??? 

K. Eer aan God in den hoge, en vrede op aarde aan de mensen Die Hij liefheeft. Wij loven U. 
Wij prijzen en aanbidden U. Wij verheerlijken U en zeggen U dank voor uw grote 
heerlijkheid. Heer God, hemelse koning, God, almachtige Vader; Heer, eniggeboren Zoon, 
jezus Christus; Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader; Gij, die wegneemt de zonden der 
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wereld, ontferm U over ons. Gij, die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed; 
Gij, die zit aan de rechterhand van de vader, ontferm U over ons. Want Gij alleen zijt de 
heilige. Gij alleen de Heer. Gij alleen de allerhoogste: Jezus Christus, met de Heilige Geest 
in de heerlijkheid van God de Vader.  

Ik wil U zegenen iedere dag en uw Naam verheerlijken tot in eeuwigheid!Gewaardig U,  o 
Heer, ons vandaag zonder zonden te bewaren. Gezegend zijt Gij,  o Heer, God van onze 
vaderen, geprezen en verheerlijkt is uw Naam in eeuwigheid! Moge uw barmhartigheid 
komen over ons, Heer, want op U hebben wij onze hoop gesteld. Gezegend zijt Gij, Heer, 
leer mij uw gerechtigheid! Gezegend zijt Gij, Meester, onderricht mij in uw gerechtigheid! 
Gezegend zijt Gij, Heilige, verlicht mij door uw gerechtigheid! Heer, Gij zijt onze toevlucht 
van geslacht op geslacht. Tot U zeg ik: heb erbarmen met mij; genees mij want ik heb 
gezondigd tegen U! Heer, tot U vlucht ik, leer mij uw wil te doen, want Gij zijt mijn God. 
Gij zijt de bron van het leven, en in uw licht zien wij licht! 

 Gebed van de hoofdbuiging ... 

??? 

  

 ELFDE EVANGELIE: Johannes (19,38-42) 

Pr. Dat wij open en oprecht mogen luisteren naar het heilig Evangelie, laat ons de Heer bidden. 

K. Heer, ontferm U, Heer, ontferm U, Heer ontferm U! 

Pr. Wijsheid, laat ons gaan staan en luisteren naar het heilig Evangelie. Vrede aan u! 

K. En met uw geest. 

Pr.  Lezing uit het heilig Evangelie volgens Mattheus 

K. Gij hebt voor ons geleden, Heer, eer aan U! 

Pr. In die tijd vroeg Josef van Arimatea, 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. 

K. Gij hebt het uitgehouden, Heer, eer aan U!  

  

 APOSTICHEN 

 Toon 1:  

Heel de schepping was ondersteboven van schrik, .toen zij U, Christus, zag hangen aan het 
kruis. * De zon verduisterde, de aarde schudde op haar grondvesten. * Het heelal leed met 
de Schepper van alles mee.* Die dit vrijwillig voor ons hebt verduurd, Heer, ere aan u.  

vers: Zij hebben mijn kleren onder elkaar verdeeld, * en dobbelen om mijn gewaad. (Ps 22) 

Toon 2:  

Waarom hebben de goddelozen en zondaars kwaad in de zin? * Waarom veroordelen ze ter 
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dood die het Leven van allen is? * Wat een ontzetting! * De Schepper der wereld 
overgeleverd in de handen van zondaren, * de Vriend der mensen opgeheven aan het kruis, 
* om hen te redden die zijn gezeten in de schaduw van de dood.* en tot Hem roepen: * 
'Lankmoedige Heer, ere aan U!'  

vers: Als spijs gaven ze mij gal, en in mijn dorst gaven ze me azijn te drinken. 

Toon 2:  

Heden ziet de zuivere maagd,  o Woord, * U hangen aan het kruis, * en met de liefde van 
een moeder voor haar kind uit zij haar klacht. * Haar hart is bitter gewond. * Uit het diepst 
van haar ziel zucht en kreunt zij van pijn. * In haar verdriet slaat zij zich in het gezicht * en 
trekt zichzelf de haren uit. * Uit rouw klopt zij zich op de borst * en schreeuwt ze haar 
weeklacht uit: * 'Ach, mijn goddelijk kind! * Wee mij, jij die het Licht der wereld bent. * 
Waarom toch dat jij je aan mijn zicht onttrekt, o Lam van God?' Toen maakte een diepe 
siddering * zich van de scharen der engelen meester * en zij riepen uit: * 'Heer die alle 
begrip te boven gaat, ere zij U!' 

vers: God is onze koning voor immer, midden op aarde voltrekt Hij zijn heil. 

Toon 2:  

Toen de Maagd, Uw moeder, .U zag hangen aan het kruis,  o Christus, *Schepper en God 
van alles, * toen heeft zij het bitter uitgeschreeuwd: * 'Mijn Zoon, waar is je schoonheid 
gebleven? *Ik kan niet aanzien dat je zo onrechtvaardig gehangen bent. *Draal niet langer, 
wil verrijzen, * opdat ook ik Je opstanding op de derde dag aanschouwen mag. 

Eer: 

Toon 8:  

Heer, toen Gij het kruis bestegen hebt, * vervulden angst en beven heel de schepping. * Gij 
liet de aarde niet open gaan * om die U kruisigden te verzwelgen. * Gij gaf de Hades bevel 
zijn gevangenen op te geven, * opdat de sterfelijke mens een nieuwe schepping werd. * 
Rechter van levenden en doden, * Gij bracht het Leven, niet de dood. *  o Gij die de mens 
bemint, ere aan U! 

Nu: 

Toon 8:  

Reeds hebben de onrechtvaardige rechters.* Hun pennen in inkt gedoopt *en Jezus' vonnis 
wordt getekend Veroordeeld tot de dood aan het kruis!' * De schepping lijdt bij het zien van 
haar Heer aan het hout. *  o liefdevolle Heer, die als mens uit liefde voor mij geleden hebt, 
ere zij U! 

  

 TWAALFDE EVANGELIE: Mattheus (27,62-66) 

Pr. Dat wij open en oprecht mogen luisteren naar het heilig Evangelie, laat ons de Heer bidden. 

K. Heer, ontferm U, Heer, ontferm U, Heer ontferm U! 

Pr. Wijsheid, laat ons gaan staan en luisteren naar het heilig Evangelie. Vrede aan u! 

K. En met uw geest. 

Pr.  Lezing uit het heilig Evangelie volgens Mattheus 



 38

K. Gij hebt voor ons geleden, Heer, eer aan U! 

Pr. De volgende dag, dat is dus na de voorbereidingsdag, gingen de hogepriesters en Farizeeën gezamenlijk 
naar Pilatus en zeiden: Heer, wij herinneren ons dat die bedrieger, toen Hij nog leefde, gezegd heeft: Na 
drie dagen zal Ik verrijzen. Geef daarom order de veiligheid van het graf te verzekeren, tot de derde dag 
toe; zijn leerlingen mochten Hem anders eens komen stelen, en aan het volk zeggen: Hij is van de doden 
verrezen. Dit laatste bedrog zou nog erger zijn dan het eerste. Pilatus zei hun: Ge kunt een wacht krijgen. 
Neemt dan maar uw veiligheidsmaatregelen zoals gij gedacht hebt. Zij gingen heen en verzekerden de 
veiligheid van het graf door de steen te verzegelen en de wacht er bij te plaatsen. 

K. Gij hebt het uitgehouden, Heer, eer aan U!  

  

L. Hoe heerlijk is het de Heer te prijzen, * uw Naam, Allerhoogste, te loven, * uw goedheid te 
melden iedere ochtend. En heel de nacht door uw trouw!  

??? 

Heilige God, heilige Sterke, heilige Onsterfelijke, ontferm U over ons. (3 maal)  

  

 APOLYTIKON 

 Toon 4  

Door uw kostbaar bloed hebt Gij ons gered, * van waar de wet een vloek geworden was. * 
Aan het kruis genageld en uw hart doorboord, * hebt Gij de mens overstelpt met stromen 
van leven. *  o Gij die ons verlost hebt, eer aan U! 

of deze: 

Toon 4 

Gij hebt ons vrijgemaakt met uw bloed; * aan het kruis geslagen en met een lans doorboord, 
* zijt Gij de bron geworden van nieuw leven voor de mensen, * Jezus Christus, als verlosser 
vereren wij U! 

 

 DRINGENDE LITANIE 

D. God, wees ons barmhartig naar uw zo grote liefde, wij smeken U: luister en wees 
barmhartig: 

K. Heer, ontferm U, Heer, ontferm U, Heer, ontferm U. 

D. Ook bidden wij voor zijne heiligheid, (naam), paus van Rome, voor onze bisschop, (naam), 
voor de priesters en  diakens, voor hen die in het pastoraal dienstwerk zijn aangesteld, en 
voor al onze broeders en zusters in Christus: 

K. Heer, ontferm U, Heer, ontferm U, Heer, ontferm U. 

D. Ook bidden wij voor ...: laat ons bidden dat de Heer hen barmhartigheid tone, vrede 
schenke, leven, gezondheid, redding en vergeving van hun zonden: 

K. Heer, ontferm U, Heer, ontferm U, Heer, ontferm U. 

D. Ook bidden wij voor dit land en voor de mensen die er wonen, voor allen die 
verantwoordelijkheid dragen en dienst verlenen voor onze veiligheid en welzijn: 

K. Heer, ontferm U, Heer, ontferm U, Heer, ontferm U. 
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D. Ook bidden wij voor de stichters en weldoeners van deze kerk (of klooster, of 
gemeenschap); voor al onze broeders en zusters die ons zijn voorgegaan, en waar ook ter 
wereld rusten: 

K. Heer, ontferm U, Heer, ontferm U, Heer, ontferm U. 

D. Ook bidden wij voor onze weldoeners, voor hen die zich inzetten voor onze gemeenschap, 
voor hen die dienen en zingen en voor alle mensen hier aanwezig, en voor allen die uitzien 
naar zijn grote barmhartigheid: 

K. Heer, ontferm U, Heer, ontferm U, Heer, ontferm U. 

Pr. Want Gij zijt goed en vol liefde voor ons, 0 God, en U geven wij eer, Vader, Zoon en heilige 
Geest, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. 

K. Amen. 

D. Wijsheid! 

K. Zegen ons! 

Pr. Gezegend Hij die is, Christus onze God, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. 

K. Amen  

Versterk ons, Heer onze God, in oprechtheid van geloof, bescherm deze gemeenschap tot in 
de eeuwen der eeuwen. 

Pr. Heilige Moeder van God, bescherm ons! 

K. Gij zijt eerbiedwaardiger dan de cherubim, en onvergelijkelijk glorierijker dan de serafim; 
zonder smet hebt Gij het Woord gebaard; Gij zijt waarachtig de Moeder van God. U 
vereren wij! 

Pr. Eer aan U, Christus, onze God, onze hoop, eer aan U! 

K. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. 
Amen. 

Heer, ontferm U; Heer ontferm; Heer, ontferm U. 

Vader, geef ons uw zegen. 

Pr. Christus, onze waarachtige God, die omwille van de verlossing van de wereld bespuwing 
en bespotting, slagen en geseling, kruis en dood heeft willen verduren, moge zich over ons 
ontfermen en ons redden, want Hij is goed en bemint de mens. 

K. Amen. 
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