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INTREDELIED
De vreugde voert ons naar dit huis

ZJ 754:
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KRUISTEKEN EN OPENINGSWOORD
SCHULDBELIJDENIS – KYRIALE 41
C.

Het gebeuren van vanavond doet ons stil worden en denken aan de woorden
van Jezus: “Niet allen zijn jullie rein!”
Laten wij dan tot inkeer komen:

L.

“Ik ben het toch niet?” vroeg Judas, terwijl hij Jezus al in zijn hart had
verraden. Ook wij zijn soms ontrouw en onoprecht in het leven.
Daarom: Heer, ontferm U over ons.

L.

“Ik ken die man niet” riep Petrus uit, terwijl hij nochtans dezelfde dag beweerd
had zijn leven voor de Heer te willen geven.
Ook wij zijn niet altijd trouw aan ons gegeven woord en verkiezen soms
leugen boven de waarheid.
Daarom: Christus, ontferm U over ons.

L.

“Aan het kruis met Hem!” schreeuwde het volk, hoewel ze Hem enkele dagen
voordien als een koning hadden onthaald.
Ook wij zijn soms hard voor medemensen en veroordelen hen op een
onrechtvaardige wijze.
Daarom: Heer, ontferm U over ons.
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C.

Moge de almachtige God, die onze zwakheid kent, goed zijn voor ons, ons
oprichten uit onze zondigheid en ons uiteindelijk geleiden naar nieuw en
eeuwig leven.
Amen.

EER AAN GOD IN DE HOGE (ZJ 41 Schollaert)

4

5

OPENINGSGEBED
Laten wij bidden.
God,
dit is het uur waarop wij het laatste avondmaal gedenken.
Toen is uw Zoon begonnen het gastmaal aan te richten
en ons een bewijs te geven van zijn liefde.
Met de dood voor ogen heeft Hij ons de eucharistie toevertrouwd
tot aan het einde van de dagen.
Laat ons uit dit zo grote teken, kracht putten
om lief te hebben zonder maat
en te komen tot het leven zonder einde.
Dit vragen wij U door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U leeft in de eenheid van de heilige Geest
door de eeuwen der eeuwen.
Amen.
EERSTE LEZING
Uit het boek Exodus (12,1-8.11-24)
In die dagen richtte de Heer het woord tot Mozes en Aäron in Egypte en sprak:
“Deze maand moet gij beschouwen als de beginmaand,
als de eerste maand van het jaar.
Maak aan heel de gemeenschap van Israël het volgende bekend:
op de tiende van deze maand moet ieder gezin een lam uitkiezen,
ieder huis een lam. Als een gezin te klein is voor een lam,
dan moeten ze, rekening houdend met het aantal personen,
samen doen met hun naaste buurman.
Bij het verdelen van het lam moet er rekening gehouden worden met ieders eetlust.
Het lam moet gaaf zijn,van het mannelijk geslacht en eenjarig.
Ge kunt er een schaap of een geit voor nemen.
Ge moet de dieren vasthouden tot aan de veertiende van de maand.
Dan moet heel de verzamelde gemeenschap van Israël ze slachten in de
avondschemering.
Vervolgens moet gij wat bloed nemen en dat uitstrijken over de beide deurposten en
over de bovenbalk van de deur van alle huizen waar het lam gegeten wordt.
In dezelfde nacht moet het vlees gegeten worden, op het vuur gebraden.
Het moet gegeten worden met ongezuurd brood en bittere kruiden. En dit is de wijze
waarop gij het lam moet eten: uw lendenen om gord, uw voeten geschoeid en uw
stokin de hand. Haastig moet ge het eten,want het is Pasen voor de Heer. Deze
nacht zal Ik door Egypte gaan en alle eerstgeborenen van Egypte, zowel mensen als
dieren,zal Ik slaan. Aan alle goden van Egypte zal Ik het vonnis voltrekken. Maar het
bloed aan de huizen zal een teken zijn dat gij daar woont. Als Ik het bloed aan uw
huizen zie, zal Ik u voorbijgaan. Geen vernietigende plaat zal u treffen als Ik Egypte
sla. Deze dag moet gij tot een gedenkdag maken, ge moet hem vieren als een feest
ter ere van de Heer. Van geslacht tot geslacht moet ge hem als een eeuwige
instelling vieren.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.
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ANTWOORDZANG

TWEEDE LEZING

(1 Korinthiërs 11, 23-26)

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte.
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 brood nam en na gedankt te hebben het
brak en zei:“Dit is mijn Lichaam voor u. Doet dit tot mijn gedachtenis.”
Zo ook nam Hij na de maaltijd de beker
met de woorden:
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed.
Doet dit elke keer dat gij hem drinkt
tot mijn gedachtenis.”
Telkens als gij dit brood eet en de beker drinkt
verkondigt gij de dood des Heren
totdat Hij wederkomt.
Zo spreekt de Heer.
Wij danken God.
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ACCLAMATIE

L.

Een nieuw gebod geef ik u, zegt de Heer, dat gij elkaar liefhebt zoals Ik u
heb liefgehad.

EVANGELIE
Johannes 13, 1-15
Het paasfeest was op handen.Jezus,
die wist dat zijn uur gekomen was om uit deze wereld over te gaan naar de Vader,
en die de zijnen in de wereld bemind had, gaf hun een bewijs van zijn liefde tot het
uiterste toe. Onder de maaltijd, toen de duivel reeds aan Judas Iskariot, de zoon van
Simon, het plan had ingegeven om Hem over te leveren, stond Jezus van tafel op.
In het bewustzijn dat de Vader Hem alles in handen had gegeven
en dat Hij van God was uitgegaan en naar God terugkeerde,
legde Hij zijn bovenkleren af, nam een linnen doek en omgordde zich daarmee.
Daarop goot Hij water in het wasbekken en begon de voeten van de leerlingen te
wassen en ze met de doek waarmee Hij omgord was af te drogen.
Zo kwam Hij bij Simon Petrus, die echter tot Hem zei:
“Heer, wilt Gij mij de voeten wassen?” Jezus gaf hem ten antwoord:
“Wat Ik doe, begrijpt ge nu nog niet, maar later zult gij het inzien.”
Toen zei Petrus tot Hem: “Nooit in der eeuwigheid zult Gij mij de voeten wassen!”
Jezus antwoordde Hem: “Als gij u niet door Mij laat wassen,
kunt gij mijn deelgenoot niet zijn.” Daarop zei Simon Petrus tot Hem:
“Heer, dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en hoofd.”
Maar Jezus antwoordde: “Wie een bad heeft genomen, behoeft zich niet meer te
wassen, tenzij de voeten, hij is immers helemaal rein.
Ook gij zijt rein, ofschoon niet allen.” Hij wist immers wie Hem zou overleveren.
Daarom zei Hij: “Niet allen zijt gij rein.”
Toen Hij dan hun voeten had gewassen, zijn bovenkleren had aangetrokken
en weer aan tafel was gegaan sprak Hij tot hen:
“Begrijpt gij wat Ik u gedaan heb? Gij spreekt Mij aan als Leraar en Heer,
en dat doet gij terecht, want dat ben Ik. Maar als Ik,
de Heer en Leraar, uw voeten heb gewassen, dan behoort ook gij elkaar de voeten
te wassen. Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat gij zoudt doen zoals Ik u gedaan
heb.”
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HOMILIE
VOETWASSING
Lector vanaf de sedes terwijl alles wordt aangebracht:
Het gebaar van de voetwassing is een symboolhandeling voor Jezus’ oproep tot
dienstbaarheid. Het gaat erom dat elke man en vrouw, dat iedere gelovige of andersgelovige zich ten dienste stelt van andere mensen, dichtbij of veraf, van de ganse
mensheid en de gehele aarde die haar is toevertrouwd. En dit moet niet alleen op
Witte Donderdag gebeuren, maar elke dag opnieuw, zowel door zeer eenvoudige
gebaren als door soms alles vergende engagementen.
VOORBEDE
C.

Broeders en zusters, op deze avond willen wij met een grote liefde bidden tot
God, die ons overlaadt met de rijkste gaven.

L

Voor alle christenen die deze avond over de hele wereld verbonden zijn;
voor hen die kracht putten uit het gebroken brood en de gedeelde wijn ;
voor al diegenen die willen liefhebben zoals Jezus dat deed.
Laten wij bidden.

L.

Voor onze priesters en diakens,
Voor onze en parochie-assistenten en hun gezinnen;
voor alle gelovigen die in onze geloofsgemeenschap een taak opnemen;
voor allen die gedoopt of gevormd zullen worden;
voor de kinderen die hun eerste communie doen;
Laten wij bidden.

L.

Voor alle mensen die de voeten van anderen wassen:
voor families, hulpverleners en mantelzorgers die voor een zieke zorgen;
voor onze aalmoezeniers, religieuzen en alle vrijwilligers die gevangenen
begeleiden;
voor organisaties die waken over het welzijn van daklozen en arme mensen.
Laten wij bidden.
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L.

Voor jonge mensen die bruggen leggen tussen culturen en generaties;
voor vredesonderhandelaars die verschillende of zelfs tegengestelde
belangen verzoenen;
voor iedereen die met de eigen krachten, talenten en vaardigheden
meebouwt aan Gods koninkrijk.
Laten wij bidden.

L.

Voor de zieken: dat ze hoopvol blijven en liefdevol worden bijgestaan. Voor al
onze overledenen, dat zij allen voor eeuwig mogen leven voor Gods aanschijn.
Laten wij bidden.
C. Heer, onze God, wanneer wij oprecht tot U bidden, weten wij dat Gij naar ons
luistert, want alles wat ons ter harte gaat, trekt Gij U aan Wij vragen U:
verhoor ons gebed en geef ons de kracht meer en meer te doen wat Gij van
ons verwacht.
Door Christus, onze Heer.
Amen.

DIENST VAN DE EUCHARISTIE
Offerandelied:
C.

Bidt, broeders en zusters,
dat mijn en uw offer aanvaard kan worden
door God, de almachtige Vader.

Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen,
tot lof en eer van zijn Naam,
tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk.
C.

Heer onze God, Uw Zoon stelt een gebaar van dienstbaarheid
door zijn leven te delen met velen.
Ten voeten uit laat Hij zien wie Gij zijt.
Aanvaard onze gaven van brood en wijn.
Wat wij nu gaan doen, heeft Jezus ons toevertrouwd
met de opdracht het te doen tot Zijn gedachtenis.
Laat deze gedachtenis nu levend worden;
dat vragen wij U door Christus, onze Heer.
Amen.

EUCHARISTISCH GEBED
Heilige Vader,
Gij zijt vol liefde en eeuwig duurt Uw trouw.
U zullen wij altijd en overal loven met een dankbaar hart,
door Christus onze Heer.
Hij is de enige en getrouwe hogepriester die in eeuwigheid blijft.
Toen zijn uur gekomen was,
heeft Hij zichzelf aan U gegeven voor deze wereld.
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Hij heeft ons het teken van zijn lijden en dood toevertrouwd,
zijn nieuw verbond.
Hij heeft toen gezegd: “Doe wat Ik u heb voorgedaan.”
Zijn bloed, voor ons vergoten, is de vergeving van zonden.
Zijn lichaam, voor ons gebroken, is Brood van eeuwig leven.
Daarom met allen die staan voor uw troon,
loven en aanbidden wij U zolang er woorden zijn
en we zingen U toe vol vreugde:`

God, onze Vader, wij danken U met heel ons hart,
want Gij hebt ons tot leven geroepen,
Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer.
In Hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden.
Hij is het verlossende woord, uw helpende hand.
Nooit willen wij vergeten, hoe Hij één werd met ons in lijden en dood. Onze last
maakte Hij tot de zijne, zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij U dank verschuldigd
om Hem.
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God, onze Vader, wij vragen U:
zend over dit brood en deze wijn de kracht van uw heilige Geest;
dat zij voor ons het lichaam en bloed worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus
Christus.
Toen het paasfeest op handen was kwam zijn uur. Hij had de zijnen in de wereld
bemind; nu gaf Hij hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe.
In het bewustzijn dat Hij van U was uitgegaan en naar U terugkeerde, heeft Hij het
brood in zijn handen genomen, en zijn ogen opgeslagen naar U, God, zijn almachtige
Vader, de zegen uitgesproken, het brood gebrokenen aan zijn leerlingen gegeven
met de woorden:
Neemt en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn lichaam
dat voor u gegeven wordt.
Zo nam Hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen, Hij sprak de zegen
en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei:
Neemt deze beker
en drinkt hier allen uit,
want dit is de beker
van het nieuwe, altijddurende verbond;
dit is mijn bloed
dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijft dit doen om Mij te gedenken.

Trouw aan dit woord, Vader,
gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer:
zijn overgave in lijden en dood,
de overwinning van zijn verrijzenis
en de glorie van zijn hemelvaart;
wij bieden U deze gaven aan,
het levende brood en de heilzame beker,
terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid.
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Zend nu, Vader, de Trooster en Helper in ons midden, uw heilige Geest. Wek de
gezindheid van Jezus Christus in ons hart.
Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde.
Raak ons met het vuur van uw Geest en breng ons elkaar nabij.
Vrijmoedig in deze geest bidden wij U, Vader, voor uw heilige Kerk. Bescherm haar
en leid haar; geef haar vrede en eenheid over de hele wereld. Geef wijsheid en
kracht aan paus N.,
aan onze bisschop …
en aan allen die Gij als herders in uw Kerk hebt aangesteld.
Gedenk in uw goedheid ook degenen,
die een bijzondere plaats innemen in ons hart,
en vergeet niet hen, die door de dood van ons zijn heengegaan.
Samen met heel uw volk, met de Maagd Maria, de Moeder van de Heer, met de
apostelen, martelaren en al uw heiligen;
samen ook met allen ter wereld, die op U hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij
om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen wij U onze dank door
Jezus, uw Zoon, onze Heer.
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COMMUNIERITUS
C.

Laten wij nu bidden als broers en zussen van elkaar,
kinderen van God onze Vader,
met de woorden die Jezus ons gegeven heeft.

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.
C.

Verlos ons, Heer, van alle kwaad.
Geef vrede in onze dagen;
dat wij gesteund door uw barmhartigheid,
vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust,
hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.

Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.
C.

Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd:
”Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u”.
Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk.
Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons allen één,
Gij die leeft in eeuwigheid.

Amen.
C.

De vrede van de Heer zij altijd met u.

En met uw geest.
C.

Geven we elkaar een teken van vrede.

Veraf, dichtbij… Verbonden met elkaar!
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LAM GODS

C.

Zalig, zij die genodigd zijn aan de maaltijd van het Lam.
Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld.

Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt,
maar spreek en ik zal gezond worden.

GEBED NA DE COMMUNIE
Barmhartige God,
in dit uur hebben wij herdacht
hoe uw Zoon ons zijn liefde betoont tot het uiterste.
Hij heeft ons een voorbeeld gegeven
opdat wij zouden doen zoals Hij deed.
Geef dat wij, gesterkt door Zijn Lichaam en Bloed,
onze Heer en Leraar volgen om na lijden en dood
te komen tot de heerlijkheid van zijn verrijzenis.
Dit vragen wij U door Christus onze Heer.
Amen.
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INLEIDING BIJ DE PROCESSIE
L.

We zijn met Jezus het uur ingegaan
dat Hem zal brengen naar Golgota,
naar de gave van zijn leven tot het uiterste.
Laten we in dit uur bij Hem waken en bidden.
Laten we Hem van dichtbij volgen
om in overgave en trouw
samen met Hem ons leven neer te leggen in Gods handen.
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Celebrant:
Na het Laatste Avondmaal
ging Jezus met zijn leerlingen naar de hof van Olijven.
in het vooruitzicht van zijn lijden en dood bad Hij in angst en nood.
Wij willen nu samen met Hem waken.
Hem aanwezig weten tussen ons, in de eucharistische gaven en in het
evangelie, het Woord dat Hij tot ons spreekt.
Verbonden met de Heer, midden onder ons, waken wij aanbiddend bij
Hem en aanbidden wij Hem wakend.

De liederen tijdens dit moment van aanbidding worden vaak herhaald
om het meditatieve karakter van het gebed te bevorderen.

Stilte en gebed
Joh. 14, 1-4
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 'Laat uw hart niet verontrust
worden. Gij gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis van mijn Vader
is ruimte voor velen. Ware dit niet zo dan zou ik het u hebben gezegd,
want ik ga heen om een plaats voor u te bereiden. En als ik ben
heengegaan en een plaats voor u heb bereid kom ik terug om u op te
nemen bij mij, opdat ook gij zult zijn waar ik ben. Gij weet waar ik heenga
en ook de weg daarheen is u bekend.'

Stilte en gebed
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Joh. 14, 27 – 28
Vrede laat ik bij jullie achter, mijn vrede geef ik jullie, een andere vrede
dan de wereld jullie geeft. Maak je niet ongerust en wees niet
bang. Jullie hebben gehoord dat ik tegen jullie zei: “Ik ga weg en ik kom
bij jullie terug.” Als jullie van mij hielden, zouden jullie blij zijn dat ik naar
de Vader ga, want de Vader is groter dan ik.

Stilte en gebed
Joh. 15, 9-12
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 'Zoals de Vader mij heeft liefgehad
zo heb ook ik u liefgehad. Blijft in mijn liefde. Als gij mijn geboden
onderhoudt zult gij in mijn liefde blijven, gelijk ik, die de geboden van
mijn Vader heb onderhouden in zijn liefde blijf. Dit zeg ik u opdat mijn
vreugde in u moge zijn en uw vreugde volkomen moge worden. Dit is
mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt zoals ik u heb liefgehad. Geen groter
liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn
vrienden. Gij zijt mijn vrienden als gij doet wat ik u gebied.

Stilte en gebed
18

Joh. 17, 11b.20-21
In die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en bad: 'Heilige Vader,
bewaar in uw naam hen die gij mij gegeven hebt, opdat zij een mogen
zijn zoals wij.Niet voor hen alleen bid Ik maar ook voor hen die door hun
woord in Mij geloven, opdat zij allen één mogen zijn zoals Gij, Vader, in
Mij en Ik in U: dat zij ook in Ons mogen zijn opdat de wereld gelove dat
Gij Mij gezonden hebt.

GEBED NA DE GELEIDE AANBIDDING
Celebrant:
Heer Jezus,
Wij danken U voor uw aanwezigheid midden onder ons,
voor de vreugde die Gij geeft aan hen die hun leven wagen met U.
Wij bidden U:
schenk ons uw Geest van liefde,
van daadwerkelijke toewijding
en blije overgave aan U en aan de mensen.
Dan kunnen wij leven
naar uw voorbeeld van liefde tot het uiterste,
in deze dagen en altijd,
tot wij bij U en uw Vader thuiskomen
in eeuwigheid.
Amen.
Wij wensen u een mooi Triduüm.
Dank voor het kijken, bidden, zingen, verbonden zijn.
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Witte Donderdag lijkt geen einde te hebben. Ergens klopt dat: de dagen
van het Triduüm kennen eigenlijk maar één viering. Beginnend op Witte
Donderdag loopt de viering als het ware door Goede Vrijdag om te
eindigen met de plechtige zegen van de Paaswake.
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