
Verzoeningsviering 

     UIT DE DIEPTE ROEP IK, HEER  

 

  

 

 

 

Deze verzoeningsviering is bedoeld om in de aanloop naar Pasen gehouden te worden. 

Parochies binnen eenzelfde federatie kunnen samenwerken om ze te organiseren en te 

verzorgen. Een dergelijke biechtviering kan de onderlinge verbondenheid hernieuwen of 

accentueren. 

  

 

 

 

Openingslied: Zo vriendelijk en veilig (Z.J.530) 

 

Kruisteken  

 

Welkomstwoord  

 

V. Zuster en broeders, welkom in deze viering. 

In deze veertigdagentijd gingen wij als leerlingen van Jezus  

met Hem op weg. 

Wellicht is deze tocht voor ons bij momenten moeilijk geweest, 

wellicht draagt elk van ons zware lasten mee. 

 

Toch roept Jezus ons gaandeweg op 

om onze last met Hem te delen, 

om de zonde achter ons te laten, 

om nieuwe wegen te gaan, 

zodat wij straks het Paasfeest waarachtig kunnen vieren, 

en Christus’ licht ons kan hernieuwen. 

 

Laten wij ons dan openstellen  

voor het vergevende en tot leven roepende Woord van God. 

  

 

Psalm 130 

 

Men kan de psalm in twee koren zingen, in een afwisseling tussen solist en gemeenschap, men 

kan hem ook gewoon alternerend bidden in een afwisseling tussen lector en gemeenschap. 

 

Uit de diepte roep ik, Heer, 

 luister naar mijn stem; 

Wil aandachtig horen 

 naar mijn smeekgebed. 

Als Gij zonden blijft gedenken, 

 Heer, wie houdt dan stand? 

Maar bij U vind ik vergeving, 



 daarom zoekt mijn hart naar U. 

Op de Heer stel ik mijn hoop, 

 op zijn woord vertrouw ik. 

Gretig zie ik naar Hem uit, 

 meer dan wachters naar de ochtend. 

Meer dan wachters naar de ochtend 

 hunkert Israël naar Hem. 

Want de Heer is steeds barmhartig, 

 zijn genade onbeperkt. 

Hij zal Israël verlossen 

 van zijn ongerechtigheid. 

 

  

Psalmgebed 

 

 

V. Barmhartige, genadige God, 

in de duisternis van ons leven 

leidt uw Zoon ons op de weg naar U. 

Gretig zien wij uit naar Pasen, 

naar de dag van onze redding. 

door Christus, onze Heer. 

 

 

Lezing: Mt 26, 31-46a  

 

Enkele fragmenten: 

 

- Jezus zei Hem: ‘Ik verzeker je, in deze nacht, nog voordat de haan kraait, zul je Me drie keer 

verloochenen.’ Petrus zei Hem: ‘Ook al moet ik samen met U sterven, ik zal U niet 

verloochenen.’  

 

- Toen Hij terug ging naar de leerlingen vond Hij hen in slaap, en Hij zei tegen Petrus: 

‘Konden jullie dan niet één uur wakker blijven met Mij?’  

 

- Toen kwam Hij naar de leerlingen en zei tegen hen: ‘Sta op, laten we gaan.’ 
          

(Willibrordvertaling 1995) 
 

Suggesties voor de overweging  

 

V. Een haan die kraait, 

Jezus die zijn leerlingen wekt, 

Christus die zegt: ‘sta op’:  

Het zijn drie beelden die spreken over ontwaken; 

over verrijzenis en opstanding, 

over nieuw leven.  

Deze evangelielezing maakt tot driemaal toe duidelijk 

dat Jezus ons oproept om wakker te worden, 

om op te staan, 

om kinderen te worden van het licht.  



   

[Een haan kraait]  

  

L. ‘Ik zal u niet verloochenen’, zegt Petrus tot Jezus. 

Maar hij tast nog in het duister 

wanneer hij het over zichzelf heeft.  

De haan zal kraaien. 

Petrus zal wakker worden  

en inzien dat hij zich van zijn Heer verwijderde. 

De verloochening van Jezus 

leidt bij Petrus tot kennis van zichzelf, 

tot inzicht in zijn zwakheid. 

Hij keert zich naar het Licht: 

een bekering ten goede.  

   

[Jezus wekt zijn leerlingen]   

 

L. De leerlingen sluiten hun ogen voor Jezus. 

Ze zijn niet waakzaam, laten Hem in de steek.  

Jezus wekt hen.  

Vraagt hun nabijheid in pijn en verdriet. 

Roept hen op om mensen te worden 

. naar zijn beeld en gelijkenis. 

   

[Jezus zegt: ‘Sta op’] 

 

L. Dan zegt Jezus: ‘sta op’.  

‘Sta op en slaap niet langer; 

wek de kracht in jezelf om het goede te doen’.  

Jezus nodigt de leerlingen uit  

om op te staan, 

om met Hem mee te gaan, 

om een stap te zetten in de richting van het ware leven.  

 

Stilte 

 

Lied: Door wat voor grote eenzaamheden (Z.J. 379) 

 

Gewetensonderzoek en gemeenschappelijke belijdenis 

 

[Een haan kraait] 

 

L. Kraait hij misschien ook voor ons? 

Wekt hij ook ons uit de diepe slaap? 

Deden wij alsof we Jezus niet zagen, 

alsof we God niet kenden?  

Wanneer verdween God uit ons gezichtsveld? 

Wanneer gingen we Hem uit de weg? 

Wanneer waren wíj blind voor zijn aanwezigheid? 

 



  Stilte - persoonlijke bezinning en gebed 

 

[Jezus wekt zijn leerlingen]  

 

L. Doet Hij dat misschien ook bij ons? 

Vraagt Hij ook ons waarom wij niet waakten? 

Gingen wij te snel aan mensen voorbij? 

Wanneer vergaten wij anderen? 

Wanneer lieten wij iemand in de steek?  

Wanneer waren wij er niet  

voor het verdriet en de pijn van anderen? 

 

Stilte - persoonlijke bezinning en gebed 

 

[Jezus zegt: ‘Sta op’] 

 

L. Spreekt Hij misschien ook ons aan?  

Nodigt Hij ook ons uit om Hem te volgen? 

Stonden wij niet op wanneer Hij het ons vroeg? 

Wanneer sloten we de ogen voor onrecht en kwaad? 

Wanneer verlieten wíj de weg van de Heer? 

Wanneer gingen wij niet 

waar Híj heen zou gaan? 

 

Stilte - persoonlijke bezinning en gebed 

 

 

Lied: Wij zoeken hier uw aangezicht  (Z.J. 329) 

 

 

Gebed om ontferming 
 

V. Barmhartige, levende God, 

wij zoeken hier uw aangezicht; 

heb oog voor wie zich tot U keren. 

Geef ons uw licht 

in de duisternis van de zonde. 

Toon ons uw paden 

en ga met ons mee. 

Wek uw mensen op 

en schenk vergeving, 

door uw Zoon, Jezus Christus. 

 

 

A.  Amen 

 

 

 

 

 



Kans tot persoonlijke belijdenis 
 

V. Vandaag wil God tot ieder van ons zijn woord van vergeving spreken. 

Laten we ons hart openen voor Hem en het sacrament van de verzoening vieren. 

 

L. Je kan in een biechtstoel je persoonlijke belijdenis uitspreken bij een priester, of 

plaatsnemen bij één van de priesters die verspreid in de kerk zitten. Je mag daarbij je 

zonde en gebrokenheid verwoorden, je spijt en oprecht berouw uitdrukken. De priester 

zal je de handen opleggen en je in naam van de barmhartige God vergiffenis schenken. 

 

 

[Suggesties voor wie naar woorden zoeken … 

 

- Uit de diepte roep ik, Heer, luister naar mijn stem. 

 

- Heer, ik maakte zo vaak geen tijd om met U te spreken, om naar U te luisteren. 

   Spreek tot mij en vergeef me. 

 

- Vader, vergeef me dat ik aan U voorbijliep.  

 

- Heer, ook ik wil het duister achter me laten. 

 

- God, vergeef me en zend mij opnieuw op weg.  

 

- Heer, vergeef mij, want ik heb gezondigd.  

 

- Heer, ik wil uw leerling zijn. Kom mij tegemoet.  

 

- Bij U vind ik vergeving, 

   daarom zoekt mijn hart naar U. 

 

- Goede Vader, help mij op te staan en opnieuw te beginnen.  

 

- Vader, wek ook mij. Doe mij opstaan.  

 

- Heer, vergeef me mijn ongeloof en onverschilligheid.  

 

- Heer, ik vraag vergeving voor die keren dat U niet op mij kon rekenen.   

 

- God, vergeef me dat ik niet altijd oog had voor U en voor anderen.  

 

- Vader, schenk mij uw vergiffenis, want ik heb misdaan.] 
  

 

 

Afsluiting  

 

Loflied: De Heer heeft mij gezien  (Z.J. 559) 

 

 



Onze Vader 

 

 

V. De liefdevolle God heeft zijn vergeving geschonken. 

Hij heeft ons bij de hand genomen 

en ons doen opstaan. 

Laten we elkaar de hand reiken.  

En in verbondenheid met Hem en met elkaar 

het gebed bidden dat Jezus ons gegeven heeft. 

 

 

A. Onze Vader 

 

 

Slotgebed 

 

V. Barmhartige God, 

Gij die ons wakker riep 

en ons deed opstaan; 

blijf bij ons. 

Help ons om in uw naam  

anderen tot nieuw leven te wekken. 

Geef ons de kracht van uw Geest 

om met uw Zoon te verrijzen op Pasen, 

en om zelf opstanding te brengen 

waar duisternis heerst.  

Dat vragen wij U door Jezus Christus, onze Heer. 

 

A. Amen 

 

 

Slotlied: Dank U, Vader (Z.J. 764) 

 

 

 


