Goede Vrijdag

Herdenking van de kruisdood van onze Heer

Basiliek Onze-Lieve-Vrouw
van
Scherpenheuvel

I. Opening van de dienst
II. Woorddienst
Eerste lezing

Jesaja 52,13-53,12

Antwoordpsalm

t.: Psalm 31(30), 2 en 6, 12-13, 15-16; 17 en 2 | m.: G. Narinx

Tweede lezing

Brief van Paulus aan de Hebreeën 4,14-16; 5,7-9

Vers voor het evangelie
m.: Geert Narinx

Passieverhaal

Johannes 18,1- 19,42 | m.: E.H. Paul Schollaert

O Hoofd vol bloed en wonden

t.: P. Gerhardt, vert.J.W. Schulte Nordholt | m.: Görlitz,1613

1. Houd Gij mij in uw hoede, Gij die uw schapen telt,
o bron van al het goede, waaruit mijn leven welt.
Gij die mijn ziel wilt laven met liefelijke spijs,
Gij overstelpt met gaven tot in het paradijs.
2. O Hoofd zo hoogverheven, o goddelijk gelaat,
waar werelden voor beven, hoe bitter is de smaad!
Gij, eens in ’t licht gedragen door engelen omstuwd,
wie heeft U zo geslagen, gelasterd en gespuwd.

3. O Heer, uw smaad en wonden, ja alles wat Gij duldt,
om mij is het, mijn zonden, mijn schuld mijn grote schuld.
O God, ik ga verloren om wat ik heb gedaan,
als Gij mij niet wil horen. Zie mij in liefde aan.
Jezus, om uw lijden groot

t.: E. Bersier, vert. J. Wit | m.: Guido Philippeth

1. Jezus, om uw lijden groot, om uw leven en uw dood
die volbrengen ’t recht van God. Kyrie eleison.
2. Here, om uw bloedig zweet, als G’alleen de wijnpers treedt,
om de kelk vol bitter leed. Kyrie eleison.
3. Om het zwijgen het geduld, waarmee Gij de wet vervult,
als men vrucht’loos zoekt naar schuld. Kyrie eleison.
4. Om het woord van godd’lijk recht dat Gij tot uw rechters
zegt,
als men vrucht’loos zoekt naar schuld. Kyrie eleison.
5. Om de doornen van uw kroon, om de geesling en de hoon,
roepen wij, o Mensenzoon. Kyrie eleison.
O Hoofd vol bloed en wonden

t.: P. Gerhardt, vert.J.W. Schulte Nordholt | m.: Görlitz,1613

1. O Hoofd vol bloed en wonden, bedekt met smaad en hoon,
o Hoofd zo wreed geschonden, uw kroon uw doornenkroon.
O Hoofd eens schoon en heerlijk en stralend als de dag,
hoe lijdt Gij nu zo deerlijk! Ik groet U vol ontzag.
2. Ik dank U o mijn vrede, mijn God die met mij gaat,
voor wat Gij hebt geleden aan bitterheid en smaad.
Geef dat ik trouw mag wezen, want Gij zijt trouw en goed.
Ik volg U zonder vrezen wanneer ik sterven moet.
3. Wanneer ik eens moet heengaan, ga Gij niet van mij heen,
laat mij dan niet alleen gaan, niet in de dood alleen.
Wees in mijn laatste lijden, mijn doodsangst, mij nabij,
o God, sta mij terzijde, die lijdt en sterft voor mij.

Voorbede

III. Kruishulde
Dit is het kruis

t.: H. Oosterhuis | m.: B. Huijbers

IV. De communiedienst
V. De wegzending

