
GOEDE VRIJDAG 
HERDENKING LIJDEN EN STERVEN 

VAN DE HEER 
 
 
 

 
 
 
 
 

St. Catharinakathedraal 
2 april 2021 



2 
 

 
 

Celebrant 
Zijne Eminentie Willem Jacobus kardinaal Eijk 

Aartsbisschop van Utrecht 
 

Concelebrant 
Pastor P. Kuipers 

 
Diaken  

A. van der Steenstraeten 
 

Koor 
Kathedrale Koor Utrecht 

 
Dirigent 
H. Westra 

 
Organist 

W. van Belle 
 

 

 

 

 

 



3 
 

Gebed 
B. Gedenk, Heer, wat Gij gedaan hebt in uw barmhartigheid. Blijf uw zegen en 

bescherming verlenen aan uw dienaren, voor wie Christus, uw Zoon, met 
zijn bloed het Paasfeest heeft ingewijd. Die leeft en heerst in de eeuwen der 
eeuwen.  

A. Amen. 
 

LITURGIE VAN HET WOORD 
 
Lezing – Uit de profeet Jesaja (52, 13 – 53, 12) 
Zie, mijn dienaar zal voorspoedig handelen, hij zal worden verhoogd en verheven en 
zeer verheerlijkt. Zoals velen over hem ontsteld hebben gestaan zo misvormd was 
hij, zo onmenselijk van voorkomen, en zijn schoonheid beneden die van 
mensenkinderen. Zo zal hij vele volkeren slaan met verbazing, koningen zullen hun 
mond voor hem sluiten, want wat hun niet verteld is aanschouwen zij en wat zij niet 
hebben gehoord, zien zij in. Wie kon geloven wat wij hebben gehoord en over wie is 
de arm van de Heer zichtbaar geworden? Hij is geprezen als een alleenstaande loot 
en als een wortel uit dorre grond; hij had gestalte noch luister, zodat wij naar hem 
konden zien, geen voorkomen zodat wij hem zouden kunnen begeren. Veracht en 
door de mensen verstoten, man van smarten en door lijden gerijpt; als een die zijn 
gelaat voor ons heeft verborgen, veracht en door ons niet geteld. Toch waren het 
onze pijnen die hij droeg en onze smarten die hij op zich nam. Wij daarentegen 
beschouwden hem als een getroffene, als iemand die door God is geslagen en 
vernederd. Hij is echter doorboord om onze zonden, mishandeld om onze 
misdaden, want op hem rust de straf voor ons heil en door zijn striemen is er 
genezing voor ons. Wij allen dwaalden als een kudde, ieder ging zijn eigen weg; de 
Heer liet op hem neerkomen de misdaad van ons allen. Men mishandelde hem en hij 
heeft het aanvaard, hij heeft zijn mond niet geopend. Als het lam dat naar de 
slachtbank geleid wordt en als het schaap dat voor zijn scheerder verstomt, zo heeft 
hij zijn mond niet geopend. Door een gewelddadige rechtspraak is hij weggerukt. 
Wie is er nog die denkt aan zijn leven? Hij is immers weggenomen uit het land der 
levenden, om de zonden van mijn volk tot de dood toe geslagen. Men geeft hem een 
graf bij de misdadigers en bij de rijken een rustplaats ofschoon hij geen onrecht 
gepleegd heeft en er geen bedrog is geweest in zijn mond. Het heeft de Heer 
behaagd hem met slagen te pijnigen. Al brengt hij zichzelf ten offer toch zal hij een 
nageslacht zien, zijn dagen verlengen en de wens van de Heer zal door zijn hand 
vervuld worden. Om zijn zwoegen zal hij licht zien en worden verzadigd. Door zijn 
inzicht zal mijn dienaar als rechtvaardige velen rechtvaardigen en hun misdaden zal 
hij op zich laden. Daarom zal Ik hem deel geven onder de groten, en met machtigen 
zal hij de buit verdelen omdat hij zijn ziel prijsgaf aan de dood en onder de zondaars 
gerekend is. Hij draagt immers de zonden van velen en is voor de zondaars een 
voorspraak. 
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Woord van de Heer. 
A. Wij danken God. 

 
Antwoordpsalm 31  

Refrein: Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest. 
 

1. Bij U, Heer, zoek ik mijn toevlucht, stel mij toch nimmer teleur. 
Vertrouwvol leg ik mijn geest in uw handen, Gij zult mij beschermen, getrouwe 
God.  

  
2. Mijn vijanden drijven de spot met mij, mijn buren lachen mij uit. 

Men is mij vergeten als was ik dood, ik ben gebroken huisraad.           
  
3. Toch blijf ik op U vertrouwen, Heer, steeds zeg ik: ‘Gij zijt mijn God.’ 

Gij hebt mijn lot in uw hand, bevrijd mij van mijn vervolgers.                 
  
4. Laat over uw dienaar uw Aanschijn lichten, red mij door uw genade. 

Schept moed en weest onverschrokken, gij allen die hoopt op de Heer.  
 
Lezing – Uit de brief aan de Hebreeën (4, 14-16 + 5, 7-9) 
Broeders en zusters, nu wij een verheven hogepriester hebben, een die de hemelen is 
doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, nu moeten wij vasthouden aan onze 
belijdenis. Want wij hebben een hogepriester die in staat is mee te voelen met onze 
zwakheden. Hij werd zelf op allerlei manieren op de proef gesteld, precies zoals wij, 
afgezien dan van de zonde. Laten wij daarom vrijmoedig naderen tot de troon van 
Gods genade, om barmhartigheid en genade te verkrijgen en tijdige hulp. In de dagen 
van zijn sterfelijk leven heeft Hij onder luid geroep en geween gebeden en smekingen 
opgedragen aan God die Hem uit de dood kon redden. Om zijn vroomheid is Hij 
verhoord: hoewel Hij Gods Zoon was heeft Hij in de school van het lijden 
gehoorzaamheid geleerd; en toen Hij het einde had bereikt is Hij voor allen die Hem 
gehoorzamen oorzaak geworden van eeuwig heil. 
 
 Woord van de Heer. 

A. Wij danken God. 
 
Vers voor het evangelie  
Christus factus est pro nobis  Christus is voor ons gehoorzaam   
obediens usque ad mortem,   geworden tot de dood,  
mortem autem crucis.   tot de dood aan een kruis.  
Propter quod et Deus exaltavit illum Daarom heeft God Hem hoog verheven    
et dedit illi nomen,    en Hem de naam verleend  
quod est super omne nomen.  die boven alle namen is.  
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Het Lijdensverhaal volgens Johannes (18, 1 – 19, 42) 
 
Na het Lijdensverhaal  -  Ecce quomodo (J. Handl) 
Ecce quomodo moritur justus  Ziet hoe de rechtvaardige sterft                 
et nemo percipit corde.   en niemand het ter harte neemt.  
Viri justi tolluntur   Rechtvaardigen worden weggenomen       
et nemo considerat.    en niemand slaat er acht op. 
A facie iniquitatis sublatus est justus In het aangezicht van het kwaad is de   
et erit in pace memoria eius:   rechtvaardige weggenomen en in vrede                 
In pace factus est locutus eius,   zal zijn nagedachtenis zijn.  
et in Sion habitátio eius    In vrede is zijn rustplaats bereid  
et erit in pace memoria eius  en in Sion is zijn woning en in vrede zal 

zijn nagedachtenis zijn.  
 

Homilie 
 
Voorbede 
 
VOOR DE HEILIGE KERK 
D. Laten wij bidden, broeders en zusters, voor de heilige kerk: dat onze God en 

Heer haar over heel de wereld vrede en eenheid brengt; dat in ons leven 
tijden van rust en stilte komen tot verheerlijking van God, de almachtige 
Vader. 
Wij knielen allen neer. – (Gebed in stilte) – Sta allen weer op. 

 
B. Almachtige, eeuwige God, in Christus hebt Gij uw heerlijkheid aan alle 

volken geopenbaard. Waak over het werk van uw barmhartigheid, geef dat 
uw kerk, verspreid over heel de wereld, standhoudt in de belijdenis van uw 
naam. Door Christus, onze Heer. 

A. Amen. 
 
VOOR DE PAUS 
D. Laten wij ook bidden voor onze heilige vader, paus Franciscus, die door 

onze God en Heer is uitverkoren tot het bisschopsambt: dat hij gespaard 
blijft om leiding te geven aan de kerk, het heilig volk van God. 
Wij knielen allen neer. – (Gebed in stilte) – Sta allen weer op. 
 

B. Almachtige, eeuwige God, alles wat bestaat steunt op uw raadsbesluit. 
Luister naar ons gebed: bewaar in uw liefde de paus die Gij over ons hebt 
aangesteld. Moge het christenvolk, dat door U wordt bestuurd, onder zijn 
leiding altijd toenemen in geloof. Door Christus, onze Heer. 

A. Amen. 
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VOOR DE GEHELE GEESTELIJKHEID EN ALLE GELOVIGEN 
D. Laten wij ook bidden voor onze bisschop Willem, voor alle bisschoppen, 

priesters en diakens van de kerk en voor heel het gelovige volk. 
Wij knielen allen neer. – (Gebed in stilte) – Sta allen weer op. 

 
B. Almachtige, eeuwige God, door uw Geest leidt en heiligt Gij allen die tot de 

kerk behoren, het Lichaam van de Heer. Verhoor ons gebed voor al uw 
gewijde dienaren: dat ieder naar de genade die Gij hem hebt geschonken U 
dient in geloof en trouw. Door Christus, onze Heer. 

A. Amen. 
 
 
VOOR DE DOOPLEERLINGEN 
D. Laten wij ook bidden voor hen die zich op het doopsel voorbereiden: dat 

onze God en Heer hun oren opent om met hun hart zijn woord te verstaan, 
en hun de deur ontsluit van zijn barmhartigheid; dat zij door de 
wedergeboorte in het waterbad vergiffenis krijgen van alle zonden en 
geborgen zijn in Christus Jezus, onze Heer. 
Wij knielen allen neer. – (Gebed in stilte) – Sta allen weer op. 

 
B. Almachtige, eeuwige God, Gij zegent steeds de kerk met nieuwe christenen. 

Breng de doopleerlingen geloof en inzicht bij. Geef dat zij herboren worden 
uit het water van het doopsel en in de gemeenschap worden ingelijfd van 
hen die Gij als uw kinderen hebt aangenomen. Door Christus, onze Heer. 

A. Amen. 
 
VOOR DE EENHEID VAN DE CHRISTENEN 
D. Laten wij ook bidden voor al onze broeders en zusters die in Christus 

geloven: dat onze God en Heer hen die trouw zijn aan de waarheid 
samenbrengt en in zijn ene kerk bewaart. 
Wij knielen allen neer. – (Gebed in stilte) – Sta allen weer op. 

 
B. Almachtige, eeuwige God, die verdeeld zijn brengt Gij weer samen, die 

samen zijn bewaart Gij in uw vrede. Zie genadig naar de kudde van uw 
Zoon: verenig allen die door één doopsel zijn geheiligd in oprecht geloof en 
verbind hen door één band van liefde in Christus Jezus, onze Heer. 

A. Amen. 
 
VOOR HET JOODSE VOLK 
D. Laten wij ook bidden voor het Joodse volk, dat door onze God en Heer het 

eerst is aangesproken: dat Hij het groot maakt in liefde voor zijn heilige 
naam, in trouw aan zijn verbond. 
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Wij knielen allen neer. – (Gebed in stilte) – Sta allen weer op. 
 
B. Almachtige, eeuwige God, Gij hebt uw beloften toevertrouwd aan Abraham 

en aan zijn volk. Verhoor genadig de gebeden van uw kerk: dat het volk dat 
Gij het eerst hebt uitverkoren, tot de volheid van de verlossing komt. Door 
Christus, onze Heer. 

A. Amen. 
 
VOOR ALLEN DIE NIET IN CHRISTUS GELOVEN 
D. Laten wij ook bidden voor hen die niet in Christus geloven: dat de heilige 

Geest hen met zijn licht vervult en dat zij de wegen inslaan die leiden naar 
het heil. 
Wij knielen allen neer. – (Gebed in stilte) – Sta allen weer op. 

B. Almachtige, eeuwige God, geef dat zij die zonder Christus te kennen in uw 
ogen eerlijk door het leven gaan, de waarheid vinden; en dat wij altijd groeien 
in wederzijdse liefde, meer ontvankelijk worden voor het mysterie van uw 
leven en voor de wereld beter getuigen van uw goedheid. Door Christus, 
onze Heer. 

A. Amen. 
 
VOOR ALLEN DIE NIET IN GOD GELOVEN 
D. Laten wij ook bidden voor hen die niet in God geloven: dat zij met een 

oprecht hart ingaan op wat goed is en eenmaal bij God uitkomen. 
Wij knielen allen neer. – (Gebed in stilte) – Sta allen weer op. 

 
B. Almachtige, eeuwige God, Gij hebt de mensen zo gemaakt dat zij in hun 

verlangens U altijd zoeken en tot rust komen als zij U vinden. Wij vragen U 
dat allen, ondanks de vele hindernissen, de tekenen verstaan van uw liefde en 
het getuigenis van de goede werken van uw gelovigen; en dat zij eenmaal U, 
God, één en waarachtig, vol vreugde onze Vader noemen. Door Christus, 
onze Heer. 

A. Amen. 
 
VOOR HEN DIE HET LAND REGEREN 
D. Laten wij ook bidden voor de regeringsleiders: dat onze God en Heer hun 

hart en geest richt naar zijn wil, zodat iedereen mag leven in vrijheid en echte 
vrede. 
Wij knielen allen neer. – (Gebed in stilte) – Sta allen weer op. 

 
B. Almachtige, eeuwige God, het leven van de mensen ligt in uw hand en voor 

de rechten van de volken staat Gij borg. Sta onze regeringsleiders bij en geef 
dat overal ter wereld onder alle volkeren voorspoed en blijvende vrede 
heersen en vrijheid van godsdienst. Door Christus, onze Heer. 
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A. Amen. 
 
VOOR ALLEN DIE IN NOOD VERKEREN 
D. Laten wij bidden, broeders en zusters, tot God de almachtige Vader: dat Hij 

de wereld van dwaling zuivert, gevaarlijke ziekten en hongersnood verdrijft, 
gevangenissen ontsluit en boeien verbreekt, een thuis schenkt aan 
ontheemden, veiligheid aan hen die onderweg zijn, genezing voor zieken en 
voor de stervenden eeuwig heil. 

 Wij knielen allen neer. – (Gebed in stilte) – Sta allen weer op. 
 
B. Almachtige, eeuwige God, Gij zijt vertroosting voor de bedroefden en 

sterkte voor hen die het moeilijk hebben. Laat hun gebeden tot U 
doordringen, uit welke nood zij ook roepen. Dat zij tot hun vreugde de hulp 
ondervinden van uw barmhartigheid in al hun beproevingen. Door Christus, 
onze Heer. 

A. Amen. 
 
TEN TIJDE VAN DE COVID-19 PANDEMIE 
D. Laten wij bidden voor allen die de gevolgen ondervinden van de huidige 

coronapandemie: dat God troost en genezing schenkt aan de zieken, hoop 
aan hen die in angst leven of in nood verkeren, kracht aan hen die de zieken 
bijstaan, inzicht aan wetenschappers die naar geneesmiddelen zoeken, 
wijsheid aan hen die maatregelen treffen voor de maatschappij, en het 
eeuwig licht aan degenen die aan het virus bezweken zijn.    
 Wij knielen allen neer. – (Gebed in stilte) – Sta allen weer op. 

B. Almachtige eeuwige God, oorsprong en einddoel van het menselijk bestaan, 
verlicht de last van de besmettelijke ziekte die op de wereld drukt en sterk 
ons geloof, zodat wij ons leven opnieuw afstemmen op U en onze naasten, 
en wij ons toevertrouwen aan uw vaderlijke voorzienigheid. Door Christus 
onze Heer.                        
A. Amen. 
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KRUISVERERING 
 

Het bedekte kruis wordt voor het altaar geplaats en onthuld. Daarbij wordt gezongen: 

 
Aanschouwt dit kostbaar kruis 

 

 

 
 
Tijdens de kruisverering wordt gezongen: 
 
Crucem tuam adoramus, Domine   Wij aanbidden uw kruis, Heer,  

et sanctam resurrectionem tuam laudamus en wij loven en verheerlijken uw  
et glorificamus:     heilige verrijzenis: 
ecce enim propter lignum venit gaudium   want zie, door het kruis kwam er  
in universo mundo.     vreugde in heel de schepping. 
 
Deus misereatur nostri et benedicat nobis God, wees ons barmhartig en 
illuminet vultum suum super nos   zegen ons, toon ons het licht van  
et misereatur nostri.     uw aanschijn en wees ons   

barmhartig. 
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COMMUNIERITUS 
 
Gebed des Heren  
B. Aangespoord door een gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord 

onderricht durven wij zeggen: 
A. 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. 

B. Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig vrede in onze dagen, dat wij, 
gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde en 
beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige 
vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser Jezus Christus. 

A.  Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. 
 
Uitnodiging tot de communie 
B. Zalig zij, die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods, dat 

wegneemt de zonden der wereld. 
A. Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond 

worden. 
 
Communie 
 

Ave verum (E. Elgar) 
 

Sicut ovis (M. Haydn) 
 
 
 
Gebed na de communie 
B. Almachtige, eeuwige God, door de dood en de verrijzenis van uw Zoon hebt 

Gij ons nieuw leven gegeven. Bewaar in ons het werk van uw 
barmhartigheid, opdat wij door onze deelname aan dit mysterie een leven 
leiden dat U is toegewijd. Door Christus, onze Heer. 

A. Amen. 
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Wegzending 
B. Heer, wij bidden U: laat overvloedige zegen neerdalen over uw volk dat in de 

hoop op zijn verrijzenis de dood van uw Zoon heeft herdacht. Schenk het 
vergeving en bied het vertroosting, laat het geloof groeien en de verlossing 
voor altijd bevestigd worden. Door Christus, onze Heer. 

A. Amen.  
 
 

Allen verlaten in stilte de kerk  
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Vieringen Goede Week en Pasen 2021 

Sint Catharinakathedraal 

 
 
Stille Zaterdag, 3 april 
16.00 tot 17.00 uur: Biechtgelegenheid 
21.00 uur: Paaswake (celebrant kardinaal Eijk) m.m.v. het Kathedrale Koor Utrecht 
 
Pasen, zondag 4 april 
10.30 uur: Plechtige Hoogmis (celebrant rector Kuipers) m.m.v. het Kathedrale Koor 
Utrecht 
 
Paasmaandag, 5 april 
10.30 uur: H. Mis (celebrant pater Schrama) 

 


