PASTORALE EENHEID ELIA
WeLiG

Goede Vrijdag 2021
Hij zei: LEEF!
Deel je hoop, je nabijheid en wees solidair.
Openingsmuziek
Inleidende bezinningstekst
Intrede met het kruis
Openingsgebed
Hilde
En laten we samen bidden…
Allen
Heer, onze God, in Jezus de Gekruisigde,
hebt Gij, eens en voorgoed, de wereld begenadigd en gered.
Het kruis waaraan Hij stierf, is teken van ons heil geworden.
Zegen en bescherm uw mensen die hier samenkomen
en allen die vandaag lijden.
Moge allen in dit uur uw genade ontvangen
en uw warmhartigheid ondervinden.
Wij vragen U dit door Jezus Christus,
uw Zoon en onze Heer. Amen.
Eerste nagel
De tweede nagel
Gebed
Hilde
Laten we ook eventjes bidden…
Allen
Heer God,
ook vandaag nog
wanneer het ons te moeilijk wordt of té gevaarlijk
laten wij mensen en volkeren vallen,
en ook ons vertrouwen in Jezus
dreigen we dan los te laten.
Geef ons de moed om hen niet te verloochenen
maar trouw te blijven door dik en dun. Amen.
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De derde nagel
De vierde nagel
Gebed
Hilde
Laten we samen even bidden…
Allen
Liefdevolle Vader,
onbegrip, veroordeling en afwijzen
hebben uw Zoon op het kruis vastgenageld.
Laat niet toe dat er ook nu nog voortdurend
mensen vastgenageld worden door onze vooroordelen
of door fouten uit het verleden..
Laat niet toe dat mensen alleen maar dood brengen.
Geef ons de kracht verdrukking weg te nemen waar het kan.
Help ons solidariteit, hoop en nabijheid delen
en op te komen voor al wie ten onder gaat. Amen.
Kruishulde
Kruisgebeden
Onze Vader
Voorganger
Laten we rechtstaan en samen rond Zijn kruis,
het gebed van Jezus bidden als onze plechtige belofte.
Samen

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.

Communie
Bezinning
Slotwoord
Mededeling
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