
‘Het geknakte riet zal hij niet breken’ 
Bidden op maandag in de Goede Week 

 

 

 

Aanhef en Kruisteken 

Wees bij ons, o Heer, nu wij in eenheid met de Heer Jezus en in 

verbondenheid met heel uw Volk de heilige week vieren: 

in de naam van de (+) Vader, de Zoon en de heilige Geest. 

 

Inleiding 

De Goede Week, of de Heilige Week, of de Stille Week, is 

begonnen. Op maandag is er geen speciale liturgie voorzien.  

De profeet Jesaja brengt ons het oude lied over de ‘Dienaar van 

Jahwe’. Hierin herkennen we een portret van Jezus.  

Als uitverkoren Dienaar zal Hij, vervuld met de Geest, in 

nederigheid en zachtmoedigheid, profeet zijn van Gods goedheid 

en grootheid… 

Zes dagen vóór Pasen is dit in het evangelie is de dag waarop 

Jezus zijn vrienden bezoekt in Bethanië (Johannes 12, 1-11). 

Maria, de zus van Lazarus en Martha, giet kostbare olie over Jezus’ 

voeten en droogt ze af met haar haar. Judas Iskariot, die het geld 

van de groep leerlingen beheert (en er af en toe iets voor zichzelf 

uit haalt, zo zegt het evangelie), maakt zich boos: Dit geld kan 

beter besteed worden aan de armen. Maar Jezus laat haar doen en 

ziet het als een voorafspiegeling van zijn begrafenis. 

Lijden en dood zijn de weg naar de triomf van zijn verrijzenis. 
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Gebed 

Heer onze God,  

zo vaak voelen we ons zwak en machteloos. 

We kunnen zo weinig uit onszelf. 

Wij vragen dat wij weer op adem mogen komen, 

inspiratie en kracht mogen vinden, 

nu wij gedenken hoe uw eniggeboren Zoon  

voor ons het lijden is ingegaan:  

Jezus Christus, onze Broeder, onze Heer. Amen! 

 

Lezing uit de Profeet Jesaja (Jes. 24,1-7) 

Zo spreekt de Heer: 

“Dit is mijn Dienaar die Ik ondersteun, 

mijn uitverkorene in wie Ik behagen schep: 

mijn geest stort Ik over hem uit, 

gerechtigheid laat hij stralen over de volken.  

Hij roept niet, hij schreeuwt niet 

en op straat verheft hij zijn stem niet. 

Het geknakte riet zal hij niet breken, 

de kwijnende vlaspit niet doven, 

in waarheid zal hij de gerechtigheid laten stralen. 

Onvermoeid en ongebroken 

zal hij op aarde gerechtigheid laten zegevieren 

de verre kusten zien uit naar zijn leer.” 

Zo spreekt God de Heer, 

Hij, die het uitspansel schiep en het spande, 

die de aarde en haar gewassen uitspreidde, 

die de mensen daarop adem gaf 

en een geest aan allen die er zich bewegen: 

“Ik, de Heer, roep u in gerechtigheid, 

Ik neem u bij de hand en waak over u 

en maak u voor de mensen tot het teken van mijn verbond 

en tot een licht voor de volken. 

Blinden zult gij de ogen openen, 

gevangenen uit hun kerker bevrijden 

en uit de gevangenis allen die in duisternis zitten.” 

 

 

 



Korte meditatie in stilte of met zachte muziek 

 

 

 

 

Voorbeden 

God van licht en leven, 

in uw Dienaar Jezus hebt U uw recht laten stralen over heel de 

aarde. Wij danken U daarvoor en bidden: 
 

Acclamatie: Reik ons het leven aan Heer God, als wij met U 

verbonden zijn, zal ons geen dood weerstaan. 
 

• voor alle mensen die liefde en genegenheid tekortkomen, 

kinderen die worden verwaarloosd, mannen en vrouwen die 

worden miskend: 

dat zij bevrijd worden uit hun isolement en menselijke warmte 

mogen ervaren… Laten wij bidden… 
 

• voor alle mensen die royaal en belangeloos liefde schenken, die 

zich onvermoeibaar inzetten voor het welzijn van hun naasten: 

dat zij niet opbranden, maar steeds gevoed worden door de 

kracht van uw Geest… Laten wij bidden… 
 

• voor alle mensen die leven met de dood voor ogen, die afscheid 

moeten nemen van alles wat hun lief en vertrouwd is: 

dat zij door velen met zorg en aandacht worden omringd… 

Laten wij bidden… 
 

• voor al wie ernstig ziek zijn… 

voor wie rekenen op ons gebed of die we biddend nabij zijn… 

Laten wij bidden… 
 

Lichtende, levende God,  

in uw Dienaar Jezus wilt U ons bij de hand nemen  

en ons omvormen tot mensen die liefde uitstralen. 

Wij bidden U: verhoor onze gebeden  

en laat uw koninkrijk aanbreken,  

waarin vrede heerst en gerechtigheid voor eeuwig en altijd. 

Amen! 
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Onze Vader 

 

Kort moment stilte 

 

    
 

Slotgebed 

Machtige, levende God, 

hoe zullen wij U danken voor uw liefde, 

ons op zoveel wijzen geschonken? 

Wij bidden U:  

blijf ons nabij in deze week 

waarin wij het lijden en de dood gedenken 

van Jezus Christus, uw beminde Zoon. 

Schenk ons zijn geest van dienstbaarheid, 

opdat wij een hoopgevend licht mogen zijn 

voor ieder die verkeert in duisternis. 

Dat vragen wij U in Jezus’ naam, 

voor vandaag en al onze dagen,  

tot in eeuwigheid. 

Amen! 

 

Zending en Kruisteken 

De weg die Jezus zal volgen is duidelijk: 

Hij zal zichzelf, zijn leven, geven 

zonder enige terughoudendheid, zonder berekening. 

Laten wij proberen deze week met Hem mee te gaan 

en met Hem mee te beminnen 

in de naam (+) van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. 

Amen! 
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‘Tot U, Heer, neem ik mijn toevlucht’  
(Ps. 71) 

 

Dinsdag in de Goede Week 
 

 
 

Aanhef en Kruisteken 

Weten we ons verbonden met Jezus, die de weg gaat 

van onbegrip en eenzaamheid, maar ook de weg van  

de  diepste verbondenheid met de Vader en met de mensen. 

In de naam van (+) de Vader, de Zoon en  de heilige Geest. 

Amen! 
 

Inleiding 

 Als wij, vrienden, straks het evangelie lezen, dan is het of  

 alles in elkaar gaat storten! 

 Jezus zal verraden worden door één van zijn leerlingen! 

 Al zijn naaste medewerkers, zijn apostelen, zijn onzeker. 

 Zelfs Petrus, de sterke rots, zal Hem verloochenen. 

 Wat ooit begon als een succesverhaal, lijkt op niets uit te lopen. 

 Maar God laat zijn dienaar niet in de steek. 

 Ook ons zal Hij niet in de steek laten. 

 Hij is bij ons, dag en nacht. 

 Hij draagt ons leven met ons mee.  

 Hij is met ons bezorgd om onze geliefden, om onszelf,  

 om onze stad en onze wereld. 

 Hij geeft kracht aan wie medemensen zorgzaam nabij zijn.  

 Hij wil ons bemoedigen en vertrouwen geven, 

 zeker in moeilijke dagen. 

 Hij wil ons de kansen laten zien, waardoor we elkaar nabij 

 kunnen zijn, elkaar kunnen helpen in aandacht en dienst,  

 in verbondenheid en gebed. 

 



Uit Psalm 71   Ik zal uw rechtvaardigheid prijzen. 
 

Tot U, Heer, neem ik mijn toevlucht, stel mij toch niet teleur. 

Gij zijt rechtvaardig, red en bevrijd mij, 

luister en kom mij te hulp. 

Wees mij een toevluchtoord, een veilige plaats; 

mijn rots en mijn burcht zijt Gij altijd geweest. 

Bevrijd mij, mijn God, uit de handen der zondaars. 

Want Gij, mijn God, zijt mijn verwachting, 

mijn hoop zijt Gij, Heer, sinds mijn vroegste jeugd. 

Vanuit de moederschoot steun ik op U, 

Gij waart mijn beschermer sinds mijn geboorte. 

Ik zal uw rechtvaardigheid prijzen, uw bijstand de hele dag. 

Van jongsaf heb ik het ondervonden,  

en nu nog prijs ik uw daden.  
 

 

Lezing uit het heilig Evangelie (Joh. hfst. 13) 
 

In die tijd toen Jezus met zijn leerlingen aan tafel aanlag 

werd Hij ontroerd en bevestigde: 

“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: een van u zal Mij overleveren.” 

De leerlingen keken elkaar aan,  

in het onzekere wie Hij bedoelde.  

Een van de leerlingen, degene die door Jezus bemind werd, 

lag dicht tegen Jezus aan. Simon Petrus gaf hem een teken en 

vroeg hem: “Wie bedoelt Hij?” 

Toen leunde deze tegen Jezus’ borst en zei: “Heer, wie is het?” 

Jezus antwoordde: “Hij is het 

aan wie Ik het stuk brood zal geven, dat Ik ga indopen.” 

Na het stuk brood te hebben ingedoopt, reikte Hij het toe aan 

Judas Iskariot. En toen Judas dit had aangenomen, 

voer de satan in hem. Jezus zei hem: “Wat gij te doen hebt, 

doe dat spoedig.” Maar niemand van de aanliggenden 

begreep waarom Hij dit tot hem zei. 

Omdat Judas de beurs hield, meenden sommigen dat Jezus hem 

opdroeg: Koop wat wij voor het feest nodig hebben, 

of dat hij iets aan de armen moest geven. 

Toen hij het stuk brood had aangenomen, ging hij terstond weg. 

Het was nacht. 

 



Na zijn vertrek zei Jezus: “Nu is de Mensenzoon verheerlijkt en 

God is verheerlijkt in Hem. Als God in Hem verheerlijkt is zal God 

ook Hem in zichzelf verheerlijken, ja, Hij zal Hem spoedig 

verheerlijken. Kindertjes, nog maar kort zal Ik bij u zijn. Gij zult 

Mij zoeken, en zoals Ik tot de Joden gezegd heb: Waar Ik heenga 

kunt gij niet komen, zo zeg Ik het thans tot u.” 

Simon Petrus zei Hem: “Heer, waar gaat Gij naar toe?” Jezus gaf 

hem ten antwoord: “Waar Ik heenga, kunt gij Mij nu niet volgen, 

later wel.” Petrus vroeg Hem: “Heer, waarom kan ik U niet 

terstond volgen? Mijn leven zal ik voor U geven.” 

Jezus antwoordde: “Uw leven zult gij voor Mij geven? Voorwaar, 

voorwaar, Ik zeg u: Nog eer de haan kraait zult gij Mij driemaal 

verloochend hebben.” 
 

Korte meditatie in stilte of met zachte muziek 
 

Voorbeden 
 

God van tijd en eeuwigheid, Gij hebt uw Zoon Jezus tot een licht 

voor alle volken gesteld. In het geloof dat Hij onze redding is, 

komen wij tot U en bidden: 
 

Voor alle mensen die op één of andere manier verraad ervaren 

hebben: om vrede en zachtmoedigheid… Laten wij bidden… 
 

Reik ons het leven aan, Heer God, als wij met U verbonden 

zijn, zal ons geen dood weerstaan. 
 

Voor allen die in hun leven de weg gaan die uw Zoon Jezus 

gewezen heeft, in geloof en vertrouwen biddend om heil en zegen 

voor deze wereld: dat zij zich bewust mogen zijn van hun roeping 

en hun opdracht… Laten wij bidden… 
 

Voor allen die – vaak in moeilijke omstandigheden – zorg dragen 

voor zieken en ouderen, voor de veiligheid, de voeding, de 

medicatie, het welzijn van medemensen: dat zij steun en kracht 

mogen ontvangen… Laten wij bidden… 
 

Voor mensen die het bidden verleerd zijn, ontgoocheld of 

teleurgesteld, moegestreden voor een betere wereld dan deze: 

dat zich op een goede dag voor hen een nieuw perspectief mag 

ontvouwen… Laten wij bidden… 



 

Voor alle christenen, in deze dagen van de Goede of Stille Week 

op weg naar een bijzonder Pasen,  

voor hen die met hun leven getuigenis willen afleggen van uw 

Zoon Jezus Christus: dat zij zich bewust mogen zijn van hun 

roeping en hun opdracht… Laten wij bidden… 
 

Voor deze mensen, Heer, willen we nog in stilte bidden:… 
 

Eeuwige God, met woorden als deze richten wij ons tot U.  

Wil nabij zijn aan al uw mensen, alle dagen die Gij hen geeft, 

door Christus, onze Heer. Amen! 
 

Onze Vader 
 
 

Slotgebed  

God van alle leven,  

van oudsher hebt Gij uw liefde aan de mensen getoond. 

In Jezus, uw Zoon, zijt Gij ons heel nabij gekomen. 

Hij heeft zieken genezing en vrede gebracht,  

Door zijn goedheid en verzoening  

heeft Hij nieuwe toekomst geopend  

voor mensen die verloren waren.  

Kom ons tegemoet met de Geest die Jezus bezielde,  

in deze dagen van onrust en onzekerheid. 

Geef ons kalmte, wijsheid en moed  

om te onderscheiden wat we kunnen doen  

om anderen tot steun te zijn  

en deze crisis te helpen overwinnen. 

Doe ons groeien in hoop en vertrouwen  

nu wij allen zo sterk onze kwetsbaarheid ervaren, 

en houd in ons het geloof levend  

dat Gij alles ten goede leidt. 

Door Christus, onze Heer. 
 

Kruisteken 

Verraad en verloochening zullen Jezus ten deel vallen op zijn weg 

naar Pasen. Hij laat zich er niet door afschrikken, omdat Hij 

vertrouwt op God. Op Hem mogen ook wij onze hoop stellen. 

In de naam van (+) de Vader, de Zoon en de heilige Geest. 

Amen! 



‘God de Heer heeft tot mij gesproken 
en ik heb mij niet verzet’ (Jes. 50) 

Woensdag in de Goede Week 
 

BRIEF VOOR DE GOEDE WEEK 2020 -  

       BISSCHOP LODE VAN HECKE  

Goede vrienden, 
 

Wij beleven dit jaar de tijd naar Pasen op een bijzondere manier. Van 

vieren kan je nauwelijks spreken. We kunnen immers niet 

samenkomen, zelfs niet met enkele mensen. We leven deze dagen 

op afstand van elkaar. Dit is niet natuurlijk. We voelen nu hoezeer 

een mens een sociaal wezen is, zelfs in een individualistische 

maatschappij. Voor iedereen is het een beproeving. Voor sommigen 

een ondraaglijke ervaring. 
 

Hoe kan je je voorbereiden op Pasen, hoe kan je de 

meest intense week van het jaar beleven, als je de 

eenzaamheid doorworstelen moet? Als je ‘alleen-

staand’ bent? Maar hoe lang kunnen we alleen staan? 
 

De wereld is kwetsbaarder dan we dachten. Meer dan ooit wordt de 

mensengemeenschap in haar geheel uitgenodigd om een geestelijke 

tocht te ondernemen, niet weg van de wereld, maar dieper dan de 

oppervlakte en met openheid op wat de wereld niet kan bieden. We 

zijn gewoon geworden dat de Goede Week op Palmzondag 

begint met een processie.  

De betekenis ervan is dat we Jezus volgen – met lichaam en ziel – 

op zijn weg naar Jeruzalem. In deze processie bewegen zowel onze 

voeten als ons hart. Dit jaar moeten we ons beperken tot een 

innerlijke beweging. 
 

Maar Jezus volgen is altijd meer een kwestie 

geweest van het hart dan van de voeten. 
 

Velen hadden Jezus gevolgd tot aan de poorten van Jeruzalem en 

hadden Hem toegejuicht. Maar bijna even zovelen lieten Hem enkele 

dagen later gewoon alleen – alleen in zijn onrechtvaardige 

veroordeling en foltering. Zij kenden Hem niet meer.  



Na zijn dood en verrijzenis zullen zijn leerlingen de betekenis van de 

gebeurtenissen beter begrijpen. Dankzij de Schrift. Wij moeten ook 

terug het verhaal van Gods geschiedenis met zijn volk lezen om 

betekenis te geven aan wat wij meemaken vandaag. Wij worden niet 

alleen geholpen door de woorden van de Schrift, maar door de 

persoon van Jezus – die in eigen persoon Gods Woord is – en zijn 

Geest die de Schrift verklaart. Je begrijpt de Schrift immers niet door 

hier en daar een zinnetje eruit te pikken buiten de context. 
 

Innerlijke vrijheid 

Het eerste dat opvalt tijdens de Goede Week in Jezus’ manier van 

doen, is zijn enorme innerlijke vrijheid. 
 

Het enthousiasme van het volk had indruk op hem kunnen maken. 

Teveel succes hebben is een gevaarlijke bekoring. Roepen de 

mensen niet: Hosanna. Gezegend de komende in de naam des 

Heren, de Koning van Israël” (Joh 12, 13)? Vandaag zouden we 

zeggen: de top van elke kerkelijke en burgerlijke carrière. Je zou 

voor minder kapsones krijgen. Maar de hele week zal Jezus’ 

vrijheid indruk op ons maken, om op Goede Vrijdag een 

hoogtepunt te bereiken. Zijn vrijheid komt van zijn nederigheid. 

Jezus is de stad niet binnengekomen te paard, als een veldheer.  
 

Neen, Hij zat bescheiden op een ezel, volgens de profetie van 

Zacharias: “Zie, (Jeruzalem,) uw Koning komt tot u, rechtvaardig en 

zegevierend; Hij is deemoedig, Hij rijdt op een ezel, op een veulen, 

het jong van een ezelin” (Zach 9, 9). De evangelist Johannes begrijpt 

dat die woorden op Jezus toepasselijk zijn en hij herhaalt ze (Joh 12, 

15). Jezus is immers de vervulling van de Schrift. 
 

Wat ons interesseert is precies dat samengaan van 

innerlijke vrijheid en armoede van hart. 
 

Onze wereld wordt vandaag op de proef gesteld. De trots van velen 

wordt gebroken. Een minister zei: “De wereld lag aan onze voeten. 

Die illusie is doorprikt”. We worden plotseling geconfronteerd 

met de relativiteit van het leven. Onze zelfzekerheid wordt 

ons ontnomen. We kunnen daartegen in opstand komen – maar 

tevergeefs. Sommige catastrofen winnen terrein met het cynisme 

van een pletwals. Ondergaan we zonder meer? Of stellen we ons 

vragen over de zin van wat er gebeurt. 



 

Alleen hij die niets te verliezen heeft – de nederige en 

arme van hart – kan die realiteit aan. Want hij leeft uit 

een andere bron. Hij alleen is in staat Jezus te volgen in 

zijn gegeven zijn, zonder terug te vallen op zichzelf. 
 

Op palmzondag biedt Jezus zich aan als de koning van de vrede. 

Maar zijn vrede staat onder het teken van het kruis. Dankzij Jezus 

wordt het kruis, in plaats van een teken van de dood te zijn, een 

teken van verzoening, van een liefde sterker dan de dood, van nieuw 

leven. 
 

Onze kruisen worden niet weggenomen en ze wegen even zwaar als 

voor iedereen. Maar ook wij leven onder een plusteken. Waar alleen 

duisternis is, komt licht opdagen. 
 

De vrede die Jezus geeft – zijn licht – is dus niet 

identiek met probleemloosheid. Maar ze stelt ons in 

staat te strijden om het leven met een hart in vrede. 
 

Opening op de anderen 

Alle vormen van lijden hebben de neiging ons op te sluiten in onszelf. 

Dat is een heel menselijke reactie die respect verdient. En toch kan 

dit lijden een opening worden op de anderen. Dat is een 

mysterieus gegeven dat indruk maakt voor wie ermee in 

aanraking komt. 
 

Ik heb ooit in mijn monnikengemeenschap een medebroeder 

begeleid naar de dood. Op een nacht – die nadien zijn laatste nacht 

bleek te zijn - zag hij afgrijselijk af. Dit ging naar het einde. Morfine 

hielp niet meer. Ik vroeg – met als enige bedoeling hem mijn 

aanwezigheid te laten kennen: “Waar heb je pijn?” Hij zei: “Ik heb 

geen pijn. Ik lijd voor hen die Christus ontkennen.” Dit was 

voor mij, jonge monnik, een groot moment. Ik heb een diepe stilte 

over mij voelen neerkomen. Een diepe rust. Maar ook het lijden dat 

veroorzaakt wordt door de ontkenning van Gods liefde. Jezus lijdt op 

het kruis door de ontkenning van Gods liefde. Ik voelde in onze 

ziekenafdeling ook een solidariteit met alle mensen en de 

verlossende waarde van wat mijn medebroeder aan het beleven was. 

Hier werd getuigd voor de zin van het leven. 
 



Ook al zou de hele wereld God verlaten – zoals het volk 

Jezus liet vallen enkele dagen na hun hosanna-geroep 
aan de poorten van de stad – dan nog zou er ten minste 

één plaats op aarde geweest zijn waar een niet te 

dichten openheid bestond, een poort naar God: die 

kleine ziekenkamer en het bed van mijn medebroeder. 
 

Zo zijn er in feite veel ziekenkamers, veel gevangeniscellen, veel 

eenvoudige huizen, maar ook laboratoria, concertzalen, 

sportpleinen… waar dan ook, voor wie kan kijken met de ogen van 

het geloof. En waar God is, is absolute wanhoop niet meer mogelijk. 

Wel beproeving, vooral wanneer de liefde ontkend wordt. Want Jezus 

is ons voorgegaan. Hij heeft geleden voor “de menigte”, dit wil 

zeggen voor iedereen. Voor mij. Voor jou. 
 

Een hele week is dit het enige onderwerp van onze 
meditatie. Geen gemoraliseer. Maar de contemplatie, de 

beschouwing van Jezus. In geloof en liefde. En dus: 

hoopvol. 
 

Nooit alleen 

Meer dan anders tijdens het liturgisch jaar komt God in deze 

dagen tot ons. Niet zonder bloed en tranen. Het kruis wordt een 

levensboom. Althans het kruis met Jezus erop. Daarom moeten we 

meer kijken naar Jezus dan naar het kruis. 
 

We hoeven het lijden niet te zoeken. Het komt soms op een massale 

manier, zoals nu, in deze coronatijd. 
 

Meer dan naar het kruis, kijken we naar Hem die het 

kruis gedragen heeft, in vrijheid, zonder theater. 
 

We leren van Hem wat liefde is en zelfgave tot het uiterste. En welke 

prijs Hij voor ons betaald heeft. Met Hem leren we bidden: “Niet mijn 

wil, maar uw wil geschiede.” Maria, zijn moeder, had dit al gezegd op 

de dag van de boodschap van de engel. Heel haar leven lang heeft ze 

haar zoon begeleid met deze woorden in het hart. Met Hem en met 

haar gaan we naar het licht van Pasen. 
 

Zo zijn we, ook in de afzondering waarin we vandaag 

noodgedwongen moeten leven, nooit alleen. 

 


