
STILLE WEEK 

De Goede Week (ook wel Stille Week, Heilige Week, Grote Week of Lijdensweek) is de 

naam voor deze week vanaf Palmzondag gisteren tot en met Stille Zaterdag.Wij herdenken 

in deze dagen de gebeurtenissen rond het hoogtepunt van Jezus’ lijden en zijn sterven in de 

Joodse maand Nisan. Hoogtepunt van deze week zijn de drie dagen: Witte 

Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. 

Litanie voor de Stille Week 

God, vergeef ons onze angst, gebrek aan vertrouwen in U, gebrek aan hoop in uw bestuur. 

Vergeef ons ons gebrek aan geloof in uw aanwezigheid, aan vertrouwen in uw genade. 

Geef ons een rein hart, o God, en vernieuw de juiste geest in ons. 

Sterk ons waar we zwak zijn, waar we op onszelf vertrouwen, waar we onszelf verliezen. 

Herstel ons, keer ons tot U, maak ons sterk door de troost van uw Heilige Geest. 

Geef ons een rein hart, o God, en vernieuw de juiste geest in ons. 

 

HEILIGE MAANDAG      

Aansteken van een kaars en stilgebed 

 

Openingswoord  

Heer, open mijn lippen  

Mijn mond zal zingen van Uw eer  

God, kom mij te hulp  

Heer, haast U mij te helpen. Amen. 

 

Gebeuren van de dag 11 Nisan  

De volgende ochtend ging Jezus naar de tempel. Toen Hij in de tempel kwam, joeg Hij de 

handelaars eruit. “Er is geschreven: Gods huis moet een huis van gebed zijn. Maar wat 

hebben jullie ervan gemaakt? Een rovershol!” Daarna sprak Hij elke dag in de tempel. De 

mannen van de Hoge Raad wilden niets liever dan Hem uit de weg ruimen. Maar zij wisten 

niet hoe. Want het volk hing aan Zijn lippen (Lucas 19:45-48) 

Gedachte 

De grote schoonmaak. God, of de handel in de heilige plek, de tempel? God in het centrum, 

of menselijke belangen en hun drukke zaken? Jezus herstelt de scheefgetrokken balans. De 

machthebbers proberen hem uit de weg te ruimen. Wat krom is dient hun belangen beter 

dan wat recht is. Toch zagen de mensen wat Jezus deed, hoorden wat hij zei. En diep in 

hun harten wisten ze wat goed en recht was.   

Gebed 

Hoor ons gebed Heer, hoor ons in de stilte.  

Zuiver onze woorden, gedachten, gebeden. Reinig ons van binnenuit. 

Wijs ons uw weg, vandaag en alle dagen van ons leven. Amen. 
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