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Maandag 15 april in de Goede Week 
 
Eerste lezing (Jes. 42, 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.” 
 
Tussenzang (Ps. 27/26) 
Refrein: De Heer is mijn licht en mijn leidsman. 
 
De Heer is mijn licht en mijn leidsman, wie zou ik vrezen; de Heer is 
de schuts van mijn leven, voor wie zou ik bang zijn? 
 
Al stormen boosdoeners aan om mij te verslinden; mijn vijanden 
struikelen, al mijn bestrijders bezwijken. Al staan zij in slagorde voor 
mij, ik ben niet bevreesd, al voeren zij oorlog met mij, toch blijf ik 
vertrouwen. 
 
Ik reken er nog op tijdens mijn leven de weldaden van de Heer te 
ervaren. Ziet uit naar de Heer en houd dapper stand, wees moedig 
van hart en vertrouw op de Heer. 



 

 

Vers voor het evangelie 
Brengen wij hulde aan onze Koning, want Hij alleen heeft 
barmhartigheid betoond voor onze schuld. 
 
Evangelie (Joh. 12, 1-11) 
Zes dagen voor Pasen kwam Jezus te Betanië, waar Lazarus woonde, 
die Hij uit de doden had opgewekt. Men gaf daar een maaltijd te 
zijner ere. Marta bediende en Lazarus was een van degenen, die met 
Hem aanlagen. Maria nu nam een pond nardusbalsem, echte en heel 
kostbare, zalfde daarmee Jezus’ voeten en droogde ze met haar 
haren af. Het huis hing vol balsemgeur. Daarop zei Judas Iskariot, een 
van zijn leerlingen, dezelfde die Hem zou overleveren: “Waarom is 
die balsem niet voor driehonderd denaries verkocht en het geld aan 
de armen gegeven?” Hij zei dat niet, omdat hij bezorgd was voor de 
armen, maar omdat hij een dief was en uit de beurs, die hij bewaarde 
wegnam wat erin kwam. Jezus echter zei: “Laat haar begaan. Zij heeft 
dit gebruik onderhouden vooruitlopend op de dag van mijn 
begrafenis. Want de armen houdt gij altijd bij u, Mij echter niet 
altijd.” Intussen waren heel veel Joden te weten gekomen dat Jezus 
daar was en kwamen erheen, niet alleen omwille van Jezus, maar ook 
om Lazarus te zien, die Hij uit de doden had opgewekt. De 
hogepriesters besloten toen ook Lazarus uit de weg te ruimen, omdat 
om hem veel joden wegliepen en in Jezus geloofden. 
 
 
Dinsdag 16 april in de Goede Week 
 
Eerste lezing (Jes. 49, 1-6) 
Gij eilanden, luistert naar mij! Spitst uw oren, verre volken! Van de 
moederschoot af heeft de Heer mij geroepen, mijn naam heeft Hij al 
genoemd van de moederschoot af. Hij heeft van mijn mond een 
scherpsnijdend zwaard gemaakt en mij beschut met de schaduw van 
zijn hand. Hij heeft mij een spitse pijl gemaakt en mij in zijn koker 



 

 

geborgen. Hij heeft mij gezegd: “Mijn dienaar zijt gij, Israël, door wie 
Ik mijn glorie ga vinden.” Maar ik zei: “Vruchteloos heb ik gezwoegd, 
mijn kracht verging in leegte en wind, maar toch behartigt de Heer 
mijn recht, en komt mijn beloning van God.” Thans echter heeft de 
Heer gesproken, die mij van de moederschoot af tot zijn dienaar 
gevormd heeft om Jakob terug te brengen naar Hem en Israël van de 
ondergang te redden. Ik sta bij de Heer in ere en mijn God is mijn 
sterkte. Hij heeft mij gezegd: “Gij zijt niet alleen mijn dienaar om 
Jakobs stammen op te richten en de gespaarden van Israël terug te 
brengen. Ik maak u nu ook tot een licht voor de heidenen, zodat mijn 
heil tot de grenzen der aarde zal gaan.” 
 
Tussenzang (Ps. 71/70) 
Refrein: Ik zal uw rechtvaardigheid prijzen. 
 
Tot U, Heer, neem ik mijn toevlucht, stel mij toch nimmer teleur. Gij 
zijt rechtvaardig, red en bevrijd mij, luister en kom mij te hulp. 
 
Wees mij een vluchtoord, 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, Gij zijt mijn verwachting, mijn hoop zijt Gij, Heer, 
sinds mijn vroegste jeugd. Vanaf 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. 
 
Vers voor het evangelie 
Brengen wij hulde aan onze Koning. Gehoorzaam aan de Vader werd 
Hij weggebracht naar het kruis, als een argeloos lam dat naar de 
slachtbank wordt geleid. 



 

 

Evangelie (Joh. 13, 21-33.36-38) 
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.” 
 
 
  



 

 

Woensdag 17 april in de Goede Week 
 
Eerste lezing (Jes. 50, 4-9a) 
De Heer heeft mij gegeven de tong van een goede leerling, zodat ik 
de moedeloze toe kan spreken. In de morgen wekt Hij mij op om te 
spreken, in de morgen wekt Hij mij op om te luisteren, zodat ik hoor 
wat een leerling hoort. God de Heer heeft tot mij gesproken en ik heb 
mij niet verzet, ik ben niet teruggedeinsd. Mijn rug bood ik aan wie 
mij sloegen, mijn wangen aan wie mij de baard uitrukten en mijn 
gezicht heb ik niet afgewend van wie mij smaadden en bespuwden. 
God de Heer zal mij helpen. Daarom zal ik niet beschaamd staan. Hij 
staat naast mij, mijn verdediger! Wie durft mij aanklagen? Laat ons 
tegenover elkaar gaan staan! Wie is mijn tegenpartij? Hij trede op mij 
toe! De Heer is mijn helper! Wie overtuigt mij van schuld? 
Zo spreekt de Heer. 
Wij danken God. 
 
Tussenzang (Ps. 69/68) 
Refrein: Verhoor mij, omdat Gij barmhartig zijt, Heer, nu is het de tijd 
van genade. 
 
Om U heb ik iedere smaad verdragen, al steeg mij het schaamrood 
naar het gelaat. Een vreemdeling werd ik voor mijn verwanten, mijn 
eigen broers kennen mij niet meer. De zorg voor uw huis heeft mij 
uitgeteerd, op mij kwam de hoon neer van hen die U honen. 
 
De smaad heeft mijn hart gebroken, ondragelijk is het geschimp. Ik 
wachtte vergeefs op deernis, op troost, maar ik vond ze niet. Zij 
deden vergif in mijn voedsel, zij lesten mijn dorst met azijn. 
 
Gods Naam zal ik loven in mijn gezang, Hem dankbaar overal prijzen. 
Ziet toe, geringen, en weest verheugd, schept moed, gij allen die God 



 

 

zoekt. God luistert naar wat een arme Hem vraagt, vergeet zijn 
gevangenen niet. 
 
Vers voor het evangelie 
Brengen wij hulde aan onze Koning, want Hij alleen heeft 
barmhartigheid betoond voor onze schuld. 
 
Evangelie (Mt. 26, 14-25) 
In die tijd ging een van de twaalf, Judas Iskariot geheten, naar de 
hogepriesters en zei: “Wat wilt ge mij geven als ik Hem u in handen 
speel?” Zij betaalden hem dertig zilverlingen uit. En van toen af zocht 
hij een gunstige gelegenheid om Hem over te leveren. Op de eerste 
dag van het ongedesemde brood, kwamen de leerlingen Jezus 
vragen: “Waar wilt Gij dat wij het paasmaal voor U gereed maken?” 
Hij antwoordde: “Gaat naar de stad en zegt aan die en die: De 
Meester laat weten: Mijn uur is nabij; bij u wil Ik met mijn leerlingen 
het paasmaal houden.” De leerlingen deden zoals Jezus hun had 
opgedragen en maakten het paasmaal gereed. Toen de avond 
gevallen was lag Hij met de twaalf leerlingen aan. Onder de maaltijd 
sprak Hij: “Voorwaar, Ik zeg u: een van u zal Mij overleveren.” 
Smartelijk getroffen begon de een na de ander Hem te vragen: “Ik 
ben het toch niet, Heer?” Hij antwoordde: “Die met Mij zijn hand in 
de schotel steekt zal Mij overleveren. Wel gaat de Mensenzoon heen, 
zoals van Hem geschreven staat, maar wee de mens door wie de 
Mensenzoon wordt overgeleverd! Het zou beter voor hem zijn als hij 
niet geboren was, die mens!” Judas, zijn verrader, nam ook het 
woord en zei: “Ik ben het toch niet, Rabbi?” Hij antwoordde hem: “Gij 
zegt het.” 
 

 

“Uw Woord is een lamp voor mijn voeten, 

een licht op mijn pad” (Psalm 119) 
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