
Witte Donderdag 2020 
 
Ook in Coranatijden herdenken wij vandaag de  kern van ons christen zijn.  
Jezus nodigt zijn leerlingen uit voor het Joodse paasmaal,  
maar vooraleer Hij aan tafel gaat  
stelt hij een daad van nederigheid, van dienstbaarheid. 
Hij wast een voor een de voeten van zijn apostelen. 
Maar hij doet meer, hij breekt het brood en deelt de wijn  
en geeft ons de opdracht dit verder te doen in zijn naam.  
 
lezing: 1 Kor. 11,23-26  
 
Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. 
 
Broeders en zusters, 
Zelf heb ik van de Heer de overlevering ontvangen,  
die ik u op mijn beurt heb doorgegeven:  
dat de Heer Jezus in de nacht waarin Hij werd overgeleverd, een brood nam, het dankgebed 
sprak, het brood in stukken brak en zei: 
‘Dit is mijn lichaam; het is voor jullie. Blijf dit doen om Mij te gedenken.’ 
Na de maaltijd zei Hij zo ook van de beker: 
‘Deze beker is het nieuwe verbond door mijn bloed.  
Blijf dit doen om Mij te gedenken, telkens wanneer jullie eruit drinken.’ 
 
Evangelielezing: Joh. 13,1-15  
 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes.  
 
Het paasfeest was op handen. Jezus wist dat zijn uur gekomen was. Nu zou Hij de wereld 
verlaten om naar de Vader te gaan. Voorheen hield Hij al van degenen die Hem in de wereld 
toebehoorden, maar nu zou Hij hun zijn liefde betonen tot het uiterste. Het gebeurde tijdens een 
maaltijd. De duivel had inmiddels iemand ertoe aangezet Hem over te leveren: Judas, de zoon 
van Simon Iskariot. Jezus, die wist dat de Vader Hem alles in handen had gegeven en dat Hij van 
God gekomen was en naar God zou teruggaan, stond van tafel op, legde zijn bovenkleed af en 
bond een linnen schort om zijn middel. Daarna goot Hij water in een waskom en begon Hij de 
voeten van zijn leerlingen te wassen. Hij droogde ze af met de schort om zijn middel.  
Zo kwam Hij bij Simon Petrus. ‘Heer’, zei deze, ‘gaat U mij de voeten wassen?’ Jezus gaf hem ten 
antwoord: ‘Wat Ik doe, daar heb je nu geen begrip van; later zul je het begrijpen.’ 
Petrus hield vol: ‘Nooit in der eeuwigheid zult U mij de voeten wassen!’ 
Maar Jezus zei: ‘Als Ik je voeten niet mag wassen, hoor je niet bij Mij.’ 
‘Heer’, zei Simon Petrus toen, ‘dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd.’ 
Maar Jezus antwoordde: ‘Wie in bad is geweest, is helemaal gezuiverd; buiten de voeten hoeft hij 
niets meer te wassen. Zo zijn ook jullie gezuiverd – hoewel niet allemaal.’ 
Hij wist namelijk wie Hem zou overleveren; daarom zei Hij: ‘Jullie zijn niet allemaal gezuiverd.’ 
Toen Hij hun voeten had gewassen en zijn bovenkleren had aangetrokken, nam Hij weer aan tafel 
plaats en zei: ‘Begrijpen jullie wat Ik gedaan heb? Jullie noemen Mij meester en Heer, en terecht, 
want dat ben Ik. Welnu, als Ik, jullie Heer en meester, jullie voeten heb gewassen, dan behoren 
jullie ook elkaar de voeten te wassen. Ik heb jullie een voorbeeld gegeven: je moet doen zoals Ik 
voor jullie heb gedaan.’ 
 
  



Voorbede  
 
Laten wij bidden voor allen die zich voorbereiden op het vormsel: 
dat de Geest van Christus hen mag vormen tot vurige en begeesterde christenen.  
 
Laten wij bidden voor paus Franciscus, voor onze bisschop Lode, voor alle priesters en diakens: 
dat zij in goede en kwade dagen trouw volharden in hun dienst aan God en aan de mensen, dat zij 
in navolging van de Heer voorbeeld zijn van onbaatzuchtige liefde. 

 
Laten wij bidden voor alle christenen die zich vrijwillig en actief inzetten in de 
parochiegemeenschap of waar dan ook: dat zij hun engagement zien als navolging van de Heer 
en in overeenstemming met hun roeping als gedoopten; dat zij vandaag hoop wekken voor een 
gastvrije kerkgemeenschap.  
 
Laten we bidden voor allen die getroffen zijn door het corana-virus. 
voor de overledenen, voor hen die ziek zijn 
voor hen die zorg dragen voor mensen en voor allen die zorgen voor ons voedsel 
voor allen die blijven werken en zich inzetten en voor allen die het moeilijk hebben om alleen te 
zijn en voor zij die verdriet hebben en voor allen die we in ons hart dragen 
 
Onzevader 
 
Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, 
uw rijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, 
en breng ons niet in beproeving maar verlos ons van het kwade.  
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 
 
Bezinning 
 
Heer onze God, weer is het Witte Donderdag. 
Weer hebben we gedaan wat Jezus van ons vroeg: 
‘Doet dit tot mijn gedachtenis’ en breek het brood  
in dankbaarheid voor leven, liefde, mededogen en genade. 
 
We danken voor die liefde, die ons blijvend wil dienen,  
tot op de dag van vandaag en voor altijd. 
Als voedsel, spijs en drank voor ons beschikbaar,  
als levenskracht, manna in de woestijn. 
 
Wijs ons de weg van veertig dagen, veertig jaren, 
Houd wakker onze aandacht, ons verlangen naar uw heilig land. 
Vernieuw ons, geef ons moed, volharding, daadkracht  
en draag ons ‘Ik zal er zijn voor U’: zo luidt uw Naam! 
 
Leer ons de liefde voor elkaar, voor alle mensen. 
liefde, die dient, beschikbaar zonder enig onderscheid. 
Liefde voor alles: dingen, planten, dieren, mensen: 
voor heel de wereld, die Gij geschapen hebt. 
 
Geef ons de moed van Jezus in zijn Goede Vrijdag. 
Wijs ons de weg in eigen en in andermans verdriet. 
Bewaar in ons vertrouwen, tegen alle schijn in, dat Pasen op ons wacht,  
dat eens de dood haar macht voorgoed verliest. 


