2 april 2021
GOEDE VRIJDAG
IN DE FRIEZENKERK

Communielied: (melodie GvL nr. 530)
Christus heeft voor ons geleden
als een beeld van ons bestaan,
dat wij zover zouden gaan
in zijn voetstappen te treden

www.friezenkerk .nl
www.vriendenvandefriezenkerk.nl
Eerste lezing: Jes. 52,13; 53,12
Tweede lezing: Heb. 4,14; 5, 7-9
Evangelie: Joh. 18,1-40; 19, 1-30

Die geen zonde heeft bedreven,
uit wiens mond niet is gehoord
enig onvertogen woord,
maar de adem van het leven.

De lezingen zijn op de website na te lezen

Die wanneer Hij werd geslagen
zelfs zijn mond niet open deed,
die niet dreigde als Hij leed,
maar het zwijgend heeft verdragen.

De viering begint in stilte
Gebed
Eerste lezing:
blz 1 boekje Kathedraal Den Bosh

Die de zonde heeft gekorven
in zijn lichaam aan het hout,
dat Gij Gode leven zoudt,
aan de zonde afgestorven.

Antwoordpsalm na de eerste lezing:
(uit psalm 102) blz. 2 boekje Kathedraal D B

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

Tweede Lezing:
Blz 3 boekje Kathedraal Den Bosch
Lied na de Tweede Lezing:

Als eertijds verdoolde schapen
Thans de Herder toegewijd,
Die u in de waarheid wijdt.
Uw bewaarder zal niet slapen.

Ja, de Heer zal u bewaren,
Hij de Herder, Hij het Lam,
die voor u ter aarde kwam,
die voor u is opgevaren!

De Paaswake is om 19.00 uur
Eerste Paasdag is de Eucharistieviering om 10.30 uur

Het lijden van onze Heer:
Blz. 4 ev. Boekje Kathedraal Den Bosch

Tijdens de Kruisverering

3.

Voorbede
blz 12 Boekje Kathedraal Den Bosch
4.

Tijdens het inhalen van het Kruis (3 keer)
GvL nr. 402
Voorzang:
Aanschouwt dit kostbaar kruis
Waaraan de redder heeft gehangen.
Allen:
Komt, laten wij aanbidden.
Komt, laten wij aanbidden.

O hoofd, vol bloed en wonden,
o Gods onschuldig Lam,
dat voor der mensen zonden
de schulden op Zich nam!
Wat zal ik U dan geven
voor zoveel smaad en smart?
Heer, neem mijn korte leven,
Heer, neem mijn schamel hart!
En als ik eens moet strijden
mijn allerlaatste strijd,
wil ik nog eens belijden,
dat Gij mijn Heiland zijt.
O Hoofd, vol bloed en wonden,
O Hoofd, vol smart en smaad!
Wees in die laatste stonden
mijn hoogste toeverlaat.

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

Degenen, die niet bij de Katholieke Kerk horen, kunnen
naar voren komen om een zegen te ontvangen. Als teken
hiervan kan men een arm voor de borst kruisen.

