
 
H. Livinusparochie 

in Herzele & Sint-Lievens-Houtem 
Bisdom Gent 

Goede Vrijdagwake 
 

Bidden in de Goede Week 
op weg naar Pasen 

 
 

In deze wake willen we bidden en zingen. 
We willen ons voorbereiden op de Verrijzenis van de Heer. 

We willen tijd maken voor Hem. Stil worden. 
We willen herdenken hoe Hij voor ons geleden heeft, de dood ondergaan. 

 
 
 
KRUISTEKEN – INLEIDING 
 
 

JEZUS OM UW LIJDEN GROOT 
1. Jezus om uw lijden groot, om uw leven en uw dood 

die volbrengen ’t recht van God, Kyrie eleison. 
 

2. Heer, om uw zachtmoedigheid, Vorst, die op een ezel rijdt, 
en om Sions onwil schreit, kyrie eleison. 

 
3. Om de zalving door een vrouw, vreugde-olie, geur en rouw, 

teken van wat komen zou, kyrie eleison. 
 

4. Om het brood, Heer, dat Gij breekt, om de beker, die Gij reikt, 
om de woorden die Gij spreekt, kyrie eleison 

 
 
• Joh. 18,1-9 
 

O, HOOFD VOL BLOED EN WONDEN 
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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 gave tot in het paradijs. 

 
 
• Joh. 18,10-24 
 
 
O, HOOFD VOL BLOED EN WONDEN 

O Hoofd zo hoog verheven, o goddelijk gelaat, 
waar werelden voor beven, hoe bitter is uw smaad! 
Gij, eens in ‘t licht gedragen door engelen omstuwd, 
wie heeft U zo geslagen, gelasterd en gespuwd? 

 
 
• Joh. 18,25-27 
 
 

O, HOOFD VOL BLOED EN WONDEN 
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 wilt horen. Zie mij in liefde aan. 

 
 
• Joh. 18, 28-40 
 
 
JEZUS, OM UW LIJDEN GROOT 

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. 

 



 3 

4. Om het woord van godd’lijk recht dat Gij tot uw rechters zegt, 
zelf hebt G’uw geding beslecht, kyrie eleison. 

 
 
• Joh. 19,1-5 
 
 
O, HOOFD VOL BLOED EN WONDEN 

O Hoofd vol bloed en wonden, bedekt met smaad en hoon, 
o Hoofd zo wreed geschonden, uw kroon een doornenkroon, 
o Hoofd eens schoon en heerlijk en stralend als de dag, 
hoe lijdt Gij nu zo deerlijk! Ik groet U vol ontzag. 

 
 
• Joh. 19,6-16 
 
 
O, HOOFD VOL BLOED EN WONDEN 

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. 

 
 
• Joh. 19,17-30 
 
 

- korte stilte - 
 
 
O, HOOFD VOL BLOED EN WONDEN 
 

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 ter zijde, die lijdt en sterft voor mij. 

 
 
• Joh. 19,31-42 
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JEZUS, OM UW LIJDEN GROOT 
1. Jezus, om uw lijden groot, om uw leven en uw dood 

die volbrengen ’t recht van God, kyrie eleison 
 

2. Om uw Kruis, Heer, bidden wij, om de speerstoot in uw zij, 
ga aan onze schuld voorbij, kyrie eleison. 

 
3. Heer, om uw vijf wonden rood, om uw onverdiende dood, 

smeken wij in onze nood: kyrie eleison. 
 
 
SLOTGEBEDEN 
 
Richten wij ons tot onze Verlosser, 
die voor ons is gestorven, begraven en verrezen: 
A/ Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U. 
 
Heer en Meester, Gij zijt voor ons gehoorzaam geworden tot de dood; 
geef ook ons de kracht steeds de wil te doen van de Vader. 
A/ Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U. 
 
Christus, ons leven, Gij hebt door uw kruisdood de dood overwonnen; 
laat ons met u sterven om met u te verrijzen in heerlijkheid. 
A/ Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U. 
 
Jezus, onze Koning, 
Gij zijt door de mensen verstoten en als een worm vertrapt; 
laat ons U volgen in uw nederigheid. 
A/ Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U. 
 
Heiland, Gij hebt uw leven gegeven voor allen, 
raak ons met uw liefde, zodat wij alles zijn voor anderen. 
A/ Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U. 
 
Verlosser van de wereld, Gij hebt aan het kruis uw handen uitgestrekt 
om heel de schepping tot U te trekken; breng alle mensen samen in uw koninkrijk. 
A/ Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U. 
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- korte gebedsstilte - 
 
Gehoor gevend aan het verlangen van de Heer, durven wij nu zeggen: 
 

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. 

 
 
Laat ons bidden … 
 
God, om ons mensen te verlossen 
hebt Gij gewild dat uw eniggeboren Zoon 
de dood zou ondergaan aan het kruis. 
Het kruis waaraan uw Zoon gehangen heeft, 
hebt Gij gesteld tot teken van ons heil. 
Dat kruis waaraan Hij eens de dood gestorven is, 
werd onze levensboom. 
Daar op het kruis werden de machten van het kwaad gebonden, 
werd onze dood gedood. 
Wij bidden U: 
laat ons, die op aarde dit mysterie hebben leren kennen, 
de weldaden van zijn verlossing genieten in de hemel. 
Door Christus onze Heer. Amen 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze dienst eindigt in stilte … de stilte van het graf. 
Het is wachten, waken en bidden tot het Pasen is. 


