
Goede Vrijdag
Herdenking van het lijden en sterven van de Heer

Toevoeging aan het universele gebed (voorbede)

De Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten heeft in 
verband met de coronapandemie voorzien dat de bisschoppen aan de voorbede van Goede 
Vrijdag een speciale intentie toevoegen voor hen die in nood verkeren, voor de zieken en de 
overledenen.

Voor de R.K. Kerk in Nederland worden hierbij onderstaande teksten aangeboden. 
Voorafgaand aan de eerste voorbede kan een algemeen inleidend woord gesproken worden 
(Altaarmissaal, p. 323, na nr. 13):

Broeders en zusters, laten wij aansluitend aan het verkondigde Woord van de 
Heer ons in de voorbede van deze Goede Vrijdag richten tot onze almachtige en 
barmhartige hemelse Vader, de Schepper van al wat bestaat. Bidden wij voor 
het heil van Kerk en wereld, vooral in deze tijd van beproeving, nu het menselijk 
bestaan bedreigd wordt door de coronapandemie: dat allen de reddende nabijheid 
van de Heer mogen ervaren.

Aansluitend aan de tiende intentie met gebed “X. Voor allen die in nood verkeren” 
(Altaarmissaal, p. 312) wordt onderstaande intentie ingevoegd:

XI. Speciale intentie ten tijde van de COVID-19-pandemie

Laten wij bidden voor allen
die de gevolgen ondervinden van de huidige coronapandemie:
dat God troost en genezing schenkt aan de zieken,
hoop aan hen die in angst leven of in nood verkeren,
kracht aan hen die de zieken bijstaan,
inzicht aan wetenschappers die naar geneesmiddelen zoeken,
wijsheid aan hen die maatregelen treffen voor de maatschappij,
en het eeuwig licht aan degenen die aan het virus bezweken zijn.

Gebed in stilte. Daarna zegt de priester:

Almachtige eeuwige God,
oorsprong en einddoel van het menselijk bestaan,
verlicht de last van de besmettelijke ziekte die op de wereld drukt
en sterk ons geloof,
zodat wij ons leven opnieuw afstemmen
op U en onze naasten,
en wij ons toevertrouwen
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.

Allen: Amen.

Daarna vervolgt de viering met het “Tweede deel: Kruisverering”.
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