Viering Goede Vrijdag
Stilte
Lezing Mattheus 26: 57- 58, 69- 75
Zij die Jezus gevangengenomen hadden, leidden hem voor aan Kajafas, de hogepriester bij
wie de Schriftgeleerden en de oudsten bijeengekomen waren. Petrus volgde hem op een
afstand tot op de binnenplaats van het paleis van de hogepriester. Daar ging hij tussen de
knechten zitten om te zien hoe het zou aflopen.
Petrus zat buiten op de binnenplaats. Er kwam een dienstmeisje naar hem toe, dat zei: “Jij
hoorde ook bij die Jezus uit Galilea!”. Maar hij ontkende met klem, zodat allen het konden
horen: “Ik weet niet waar je het over hebt”. Toen hij wilde weggaan naar het poortgebouw,
zag een ander meisje hem. Ze zei tegen de omstanders: “Die man hoorde bij Jezus van
Nazareth.” En opnieuw ontkende hij en zwoer: “Echt, ik ken de man niet!”. Even later
kwamen de omstanders naar Petrus toe, ze zeiden: “Jij bent wel degelijk een van hen,
trouwens, je accent verraadt je”. Daarop begon hij te vloeken en hij bezwoer hun: “Ik ken de
man niet!”. En meteen kraaide er een haan. Toen herinnerde Petrus zich wat Jezus gezegd
had: “Voordat er een haan gekraaid heeft, zul je mij driemaal verloochenen”. Hij ging naar
buiten en huilde bitter.

Zingen: gezang 558: 1, 6, 7,
Lezing: Mattheus 27: 45- 50
Rond het middaguur viel er duisternis over het hele land, die drie uur aanhield. Aan het
einde daarvan, in het negende uur, gaf Jezus een schreeuw en riep luid: “Eli, eli, lama
sabachtani? Dat wil zeggen: “Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?”. Toen de
omstanders dat hoorden, zeiden enkelen van hen: “Hij roept om Elia!”. Meteen kwam er uit
hun midden iemand toegesneld die een spons pakte en in zure wijn doopte. Hij stak de
spons op een stok en probeerde hem te laten drinken. De anderen zeiden: “Niet doen, laten
we eens kijken of Elia hem komt redden!”. Nog eens schreeuwde Jezus het uit, toen gaf hij
de geest.

Zingen: gezang 558: 8- 10
Voorbeden
Slotwoorden:
In uw handen Heer, bevelen ook wij ons leven.
In uw hoede Heer, bevelen ook wij elkaar aan.
Aan uw liefde Heer, vertrouwen wij onszelf en elkaar toe.
Dat wij niet eindigen in het duister, maar dat Uw Licht over ons zal opgaan.
Voorbeden

Laten wij vandaag bidden voor de vele slachtoffers van het corona- virus.
Voor mensen in het ziekenhuis of thuis
voor mensen in een verzorgingshuis zonder bezoek
voor hun familie en vrienden in angst en onzekerheid
voor mensen die hun naaste al verloren
Stilte
Heer, onze God, U bent een toevlucht voor alle mensen in nood.
U bent een troost voor iedereen die verdriet heeft.
Verhoor de gebeden van al uw mensen
Door Jezus Christus onze Heer, Amen

Laten wij vandaag bidden voor allen die werken in de zorg,
Voor allen die deze samenleving door laten draaien,
voor allen die verantwoordelijkheid dragen en ons regeren.
Stilte
Heer, onze God, wij bidden U dat U allen die regeren
de wijsheid schenkt om juister beslissingen te nemen.
Wij bidden U dat U allen die zorgen
de moed, de trouw en de kracht geeft om hun werk te doen.
Door Jezus Christus onze Heer, Amen.

Heer, onze God, wij bidden U voor uw kerk,
voor mensen die het feest van de opstanding niet gezamenlijk kunnen vieren
Voor vrijwilligers en geestelijken die nieuwe manieren zoeken
om contact te houden en een geloofsgemeenschap te vormen.
Stilte
Heer, onze God, wij willen U bidden
om de kracht van uw Licht in deze dagen vol schaduw
Heer, onze God, wij willen U bidden
om de kracht van uw Geest in deze eenzame tijd.
Door Jezus Christus onze Heer, Amen.

