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Voorwoord 

Nu wij in onze kerken slechts een klein aantal mensen kunnen ontvangen 

vanwege het corona-virus, zoeken we naar wegen van verbondenheid. 

Daarom worden er nu vaker besloten vieringen gehouden door de leden 

van het pastoraal team, met inbreng vanuit de verschillende 

deelgemeenschappen. Deze vieringen kunt u bekijken op YouTube, via de 

website van de parochie of van uw deelgemeenschap. 

Het is een klein gebaar, om te laten weten dat u in onze gedachten en 

gebeden bent. 

Alle goeds, pastoraal team  
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Eucharistieviering op Witte Donderdag, 1 april 2021 

 

Openingslied: Alles wat over ons geschreven is  (GvL 407)  

  

1. Alles wat over ons geschreven is 

gaat Gij volbrengen deze laatste dagen, 

alle geboden worden thans voldragen, 

alle beproevingen van de wildernis. 

  

2. Gods schepping die voor ons gesloten bleef 

 ontsluit Gij weer, opent onze harten, 

 die Zoon van David zijt en Man van Smarte, 

 Koning der Joden die de dood verdreef. 

  

3. Jezus, de haard van uw aanwezigheid 

zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken. 

 Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken, 

Gij Hogepriester in der eeuwigheid. 

  

4. Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan, 

 aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven, 

 ons is een lofzang in de mond gegeven, 

sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan. 

  

5. Dit is uw opgang naar Jeruzalem 

 waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen, 

vrede aan allen die uw naam verhogen: 

heden hosanna, morgen kruisigt Hem! 

 
 

Begroeting en inleiding 

In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. 

Amen. 

De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God 

en de gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen. 

En met uw geest. 
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Kyrie-litanie  (GvL 216) 

1. Bidden wij tot de levende God,                                                              

Vader van onze Heer Jezus Christus                                                       

in kracht van de heilige Geest:                                                             

Refrein: Luister, Heer, ontferm U over ons (2 x )                                                                                                                       

 
2. Over de stad van God op aarde,                                                              

voor het volk dat hier bijeen is,                                                              

bidden wij om licht en verlossing:                                                         

Refrein 

 

3. Over de wereld waarin wij leven,                                                           

over hen die worden verdrukt                                                                 

bidden wij om geloof en toekomst:                                                       

Refrein 

 

4. Over allen die zoeken naar waarheid                                                    

en het evangelie willen verstaan                                                            

bidden wij om geduld en om aandacht :                                                

Refrein                                                                      

 

Gloria de la Messe des Espélugues 

Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo ! 

En vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft. 

Wij loven U. Wij prijzen en aanbidden U. 

Wij verheerlijken U en zeggen U dank voor uw grote heerlijkheid. 

Heer God, hemelse Koning, God almachtige Vader. 

Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo ! 

Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus; 

Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader; 

Gij, die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons; 

Gij, die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed. 
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Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo ! 

Gij, die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over ons. 

Want Gij alleen zijt de Heilige, Gij alleen de Heer, 

Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus, 

met de Heilige Geest in de heerlijkheid van God de Vader. Amen. 

Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo ! 

 

Gebed van Witte Donderdag 

Goede God, 

dit is het uur waarop wij het Laatste Avondmaal gedenken. 

Toen is uw Zoon begonnen het gastmaal aan te richten 

van zijn liefde voor de mensen. 

En met de dood voor ogen heeft Hij ons zijn offer toevertrouwd 

tot aan het einde van de dagen. 

Laat ons uit dit grote teken kracht putten 

tot liefde zonder grenzen en tot eeuwig leven. 

Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, 

die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, 

God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. 

 

Eerste lezing: uit het boek Exodus (12, 1-8.11-14) 

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. 
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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 omgord, uw voeten geschoeid en uw stok in 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. 
 

Psalm 116 
Refrein: Thans wandel ik vrij voor Gods aanschijn 

              in het land waar de levenden zijn. 

  

1. Ik geloofde; óók toen ik sprak: “Al te diep word ik nedergebogen”. 

De Heer ziet het niet als gering, het sterven van zijn getrouwen. 

Refrein: 

  

2. O Heer, uw knecht ben ik, zoon van uw dienstmaagd: 

 want Gij hebt mijn boeien ontsloten. 

 Mijn dankoffer wil ik U brengen, aanroepen de naam van de Heer. 

Refrein: 
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3. Inlossen de Heer mijn geloften ten overstaan van heel zijn volk: 

 in zijn voorhoven, in het huis van de Heer waar uw hart is, Jeruzalem. 

Refrein:  
 

Tweede lezing: uit de eerste brief van Paulus aan de christenen van 

Korinte (11, 23-26) 

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. 

Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 

Vers voor het evangelie (Joh. 13, 34) 

Een nieuw gebod geef Ik u, zegt de Heer: 

dat gij elkaar liefhebt, zoals Ik u heb liefgehad. 
 
 

Evangelie: volgens 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. 
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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? 
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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.” 

Woord van de Heer. – Wij danken God. 

 

Acclamatie na het Evangelie (GvL 270a) 

Uw woord is waarheid, Heer. 

Uw woord is de weg waarvan uw volk niet wijken wil. 

Wie zal ons leiden. 

 

 

Korte overweging                                                                                                          

“Op de avond voor zijn sterven nam Jezus brood…”: wij zijn vertrouwd 

met deze woorden.                                                                                                                                           

Omdat er een leven in het geding is, zijn het woorden vol geladenheid. 

Want ze worden uitgesproken op een avond van leven en dood.                                                                                                                                                                                      

Jezus was zo vol van de zaak van God, bevrijding en gerechtigheid van en 

voor alle mensen, dat het net zich nu rond Hem ging sluiten. In uiterst 

geladen omstandigheden vindt het laatste avondmaal plaats.                        

Dit samenzijn krijgt op een drievoudige manier een bijzondere betekenis. 

Allereerst is er het gegeven dat zij samen het Pascha vieren in herinnering 

aan de nacht vóór de uittocht uit Egypte. Het bloed van het lam op de 

deurposten van de Israëlieten was hun redding, terwijl de dood de huizen 

van Egypte trof.                                                                                                                                                

De dood van het lam bracht redding aan het volk van het verbond: het 

werd uit het slavenhuis geleid. 

Ten tweede is er bij dit afscheid het bijzonder en voor Jezus’ leerlingen 

onthutsende gebaar van de voetwassing. Het drukte, in het zicht van zijn 

dood, uit wie Jezus werkelijk was en waar het Hem bij wijze van testament 

om te doen was.                                                                                                                                                              

Maar het afscheidsgebaar van de voetwassing sprak niet zo maar voor 

zich, gezien het protest van Petrus. “Begrijpen jullie wat Ik gedaan heb?” 
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Die vraag wordt op deze avond eveneens aan ons gericht: beseffen we 

voldoende de gevolgen van het testament dat Jezus heeft nagelaten? 

Ten derde zijn er bij Jezus’ nalatenschap de tekenen van brood en wijn. 

Brood en beker waren Jezus’ veel betekenende afscheidsgeschenk dat voor 

wie zijn testament gedenkt “geladen” is met de opdracht zelf ook te breken 

en te delen. 

Die avond werden alledaagse dingen, een stuk brood en een beker wijn, tot 

tekenen van zich wegschenkende dienstbaarheid. 

In de tekenen waarin zijn hele leven wordt samengevat, brood en wijn, 

zegt Jezus ons wie de God is waar Hij zo vol van was, maar tegelijk sporen 

ze ons aan te worden wie wij als Jezus’ volgelingen willen zijn.                                                                                                                                                                                                                          

Het is onze bestemming mensen te zijn die doorheen vreugde en verdriet 

brekend en delend in het leven staan.                                                                                                                                                                                                            

Door Jezus’ testament op deze avond te gedenken vieren we hoe God ons 

bedoeld: als ontvangers  en gevers van liefde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Daarom zingt men sinds oude tijden op Witte Donderdag: “Ubi caritas et 

amor, Deus ibi est.” “Daar waar vriendschap is en liefde, daar is God.”                                                                                                                                                                                       

Amen. 

Voorbede 

Bidden wij tot God, onze Vader, 

die de zelfgave van zijn Zoon heeft aanvaard, 

dat Hij ook onze gebeden zal verstaan… 

| 

Voor de kerkgemeenschap: 

dat wij door de deelname aan de Eucharistie 

gesterkt worden om elkaar in liefde te dienen 

in navolging van Jezus Christus. 

Laat ons zingend bidden... 

Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 

Voor allen die, waar ook ter wereld, 

zuchten onder oorlog, geweld en vervolging: 

dat God hen hoop en uitkomst zal schenken. 

Laat ons zingend bidden... 

Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
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Voor alle mensen in nood: 

dat zij gesterkt worden door de gaven 

die wij in deze Veertigdagentijd hebben ingezameld. 

Laat ons zingend bidden... 

Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 

Voor  alle mensen wereldwijd 

die slachtoffer zijn van het coronavirus, 

om solidariteit met degenen die het zwaarst getroffen zijn; 

om waardering voor allen die patiënten met hun zorg begeleiden; 

om wijsheid bij het nemen van preventiemaatregelen. 

Laat ons zingend bidden... 

Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 
 

Eeuwige God, 

uw Zoon heeft ons een bewijs gegeven van zijn liefde tot het uiterste. 

Laat ons de Eucharistie trouw en dankbaar vieren, 

opdat wij Hem ook altijd navolgen in liefdevolle dienstbaarheid. 

Door Jezus Christus, onze Heer. Amen. 

 

Offerande: Aandragen van de gaven 

De gaven van brood en wijn worden nu op het altaar geplaatst voor de 

viering van de eucharistie. U kunt zich daarbij aansluiten met een bijdrage 

voor de collecte. 

In deze bijzondere tijd kunt u uw bijdrage overmaken naar de bank-

rekening van uw deelgemeenschap. U kunt uw bijdrage ook digitaal 

overmaken via de GIVT-app op uw mobiele telefoon. 

Informatie vindt u op de website van de parochie of van uw geloofs-

gemeenschap. 
 

 

 

 

 



- 11 - 

 

Offerandegezang: Waar vriendschap heerst en liefde (GvL 528) 

  

Refrein: Waar vriendschap is en liefde, daar is God 

1. Christus liefde heeft ons tot eenheid gebracht: 

 laat ons juichen en blij zijn in Hem! 

 Laat ons oprecht beminnen de God die leeft, 

 en van harte goed zijn met elkaar. 

Refrein: 

2. Laat ons dus, nu wij hier tezamen zijn 

zorgen dat er geen verdeeldheid heerst! 

Geen wrok meer, geen onenigheid, 

 moge Christus in ons midden zijn! 

Refrein: 

3. O Christus, God, toon ons uw heerlijkheid 

 met uw heiligen die bij U zijn! 

 Die vreugde zal zuiver zijn en zonder maat, 

 en duren tot in eeuwigheid! 

Refrein: 
 

Bereiding van de gaven 

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. 
 

Gebed over de gaven 

Heer, wij bidden U 

dat wij altijd op waardige wijze deelnemen aan dit mysterie, 

want telkens als wij de gedachtenis van dit offer vieren, 

wordt de verlossing voor ons werkelijkheid. 

Door Christus onze Heer. Amen. 
 

Prefatie I van de Eucharistie 

De Heer zal bij u zijn. 

De Heer zal u bewaren. 

Verheft uw hart. 
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Wij zijn met ons hart bij de Heer. 

Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 

Hij is onze dankbaarheid waardig. 

 

Heilige Vader, almachtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw 

heerlijkheid, om heil en genezing te vinden zullen wij U danken, altijd en 

overal door Christus onze Heer. 

Hij, priester bij uitstek die in eeuwigheid blijft, heeft gezegd hoe zijn offer 

moet voortleven. Hij heeft zichzelf aan U opgedragen als offer van onze 

verlossing. Ons heeft Hij bevolen voortaan dit offer aan te bieden om Hem 

te gedenken. Als wij dan eten van dit Lam dat voor ons is geslacht, worden 

wij geestelijk sterk; als wij drinken van zijn Bloed dat voor ons is 

vergoten, worden wij innerlijk rein. 

Daarom, met alle engelen, machten en krachten, met allen die staan voor 

Uw troon, loven en aanbidden wij U en zingen U toe vol vreugde: 

 

Heilig (GvL 295) 

Heilig, Heilig, Heilig, de Heer,  

de God der hemelse machten!  

Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge.  

Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren. Hosanna in den hoge. 

 

Eucharistisch gebed V 

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. 

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. 

 



- 13 - 

 

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 gebroken 

en 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. 

 

Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 
 

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, 

verkondigen wij de dood des Heren, totdat Hij komt. 

 

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. 

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 
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wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus Franciscus, aan onze bisschop 

Johannes 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 heilige Jozef haar bruidegom, 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. 

Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer onze 

God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest hier en nu en 

tot in eeuwigheid. Amen. 

 

Onze Vader 

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. 
 

Verlos ons, Heer, van alle kwaad, 

geef genadig vrede in onze dagen, 

dat wij gesteund door Uw barmhartigheid, 

altijd vrij mogen zijn van zonde, 

en beveiligd tegen alle angst en onrust. 

Terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, 

de komst van onze Verlosser Jezus Christus. 
 

Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid 

in eeuwigheid. 
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Vredesgebed en vredewens 

‘Waar vriendschap heerst en liefde, daar is God’: 

het is een lied voor deze avond. 

Daar willen wij een begin mee maken 

in ons leven van alledag: 

dat wij in vrede leven 

met elkaar, met onszelf, met God... 

Daarom bidden wij: 

 

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 één. 

Gij die leeft in eeuwigheid. Amen. 
 

De vrede van de Heer zij altijd met u. 

En met uw geest. 

 

Lam Gods (GvL 335) 

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, 

ontferm u over ons, 

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, 

ontferm u over ons, 

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, 

geef ons de vrede. 
 

Uitnodiging tot de communie 

Zoals eens Jezus met zijn leerlingen, 

zoals sinds eeuwen zijn volgelingen, 

zo gaan wij hier samen aan tafel, 

als vrouwen en mannen van geloof. 

Komt dan, om te ontvangen en te delen. 
 

Zalig zij, die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. 

Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. 

Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt, 

maar spréék en ik zal gezond worden… 
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Gebed bij de ‘geestelijke communie’ 

Mijn Jezus, 

ik geloof dat Gij in het allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt. 

Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te ontvangen. 

Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen; 

daarom bid ik U: kom tenminste op geestelijke wijze in mijn hart. 

Ik omhels U, alsof Gij reeds gekomen waart 

en verenig mij geheel en al met U. 

Laat mij toch nooit van U gescheiden worden. 
 
 

Gebed na de communie 

Almachtige God, 

schenk ons de genade 

dat wij eens mogen genieten van het eeuwig feestmaal 

zoals wij nu gevoed worden 

aan dit avondmaal van uw Zoon. 

Die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

 

Tijdens het wegdragen van de ciborie  

 

Ga met ons mee   

1.  Ga met ons mee op onze wegen, 

wees met uw volk in de woestijn, 

 schuil in een wolk, wees half verzwegen,  

 toon dat Gij onze kracht wilt zijn 

  

2.  Schenk ons een woord als wij U roepen,  

 wees ons een licht op onze weg, 

wil ons niet eindeloos beproeven, 

toon dat het waar is wat Gij zegt 

  

3.  Ga voor ons uit in nacht en duister,  

 wek in ons hoop voor elke dag,  

 maak U niet waar in macht en luister  

 maar in een mens die op ons wacht 
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4.  Schenk ons het brood om van te leven,  

 toon ons de Mens die op U bouwt  

 en onze kracht wordt tot vergeven:  

 Naam die ons duurzaam gaande houdt 

Uit: 14 schriftliederen 

Van Henk Jongerius 

Muziek: Jan Raas 

 

Altaarontbloting   

 

Psalm 22 1  GvL 

Refrein: 

Cantor :  God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten. 

Allen :  God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten. 

  

1. Mijn God, roep ik overdag, en Gij zwijgt, 

 ik roep het ´s nachts, en Gij laat mij maar roepen. 

Refrein: 

  

2. Onze vaderen hadden vertrouwen in U, 

 vertrouwen, en Gij zijt hun redding geweest. 

Refrein: 

  

3. Zij riepen om U en Gij waart hun uitkomst, 

 en nooit hebt Gij dat vertrouwen beschaamd. 

Refrein: 

  

4. Ik ben geen mens meer, ik ben een worm, 

gehoond door de mensen, veracht door de buurt. 

Refrein: 

  

5. Ik ben bespottelijk in aller ogen, 

 iedereen lacht me hoofdschuddend uit. 

Refrein: 
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6. Hij zocht het bij God, laat die hem dan redden, 

 laat God hem bevrijden, die houdt toch van hem 

Refrein: 

  

Het Evangelie van Lucas  22, 39 - 46 

  

Hij ging nu naar buiten en begaf zich volgens zijn gewoonte naar de 

Olijfberg. 

Ook zijn leerlingen gingen met Hem mee. 

Ter plaatse aangekomen sprak Hij tot hen: 

“Bidt, dat gij niet op de bekoring ingaat”. Hij verwijderde zich van hen, 

ging ongeveer een steenworp verder, wierp zich op de knieën en bad: 

“Vader, als Gij wilt, laat dan deze beker Mij voorbijgaan. Maar toch niet 

mijn wil, maar uw wil geschiede”. 

Nu verscheen Hem een engel uit de hemel om Hem te sterken. 

Aan doodsangst ten prooi bad Hij met nog meer aandrang. Zijn zweet 

werd tot dikke druppels bloed, die op de grond neervielen. Toen stond Hij 

op uit zijn gebed en ging naar zijn leerlingen, maar vond hen van droefheid 

in slaap. Hij zei tot hen: “Hoe kunt Gij slapen?  Staat op en bidt, dat ge 

niet op de bekoring ingaat”. 

  

  

  

STILTE EN DUISTERNIS 

 
 

  



- 19 - 

 

Gebed bij de beproeving door het corona-virus 

God, toevlucht in onze nood, 

kracht in onze vertwijfeling en angst, 

vertroosting in ziekte en lijden. 

Wees ons, uw volk, nabij en genadig 

nu wij allen de gevolgen ondervinden 

van het uitgebroken corona-virus. 

Wees een Beschermer voor hen 

die dit virus hebben opgelopen, 

Wij bidden voor hen om hoop en genezing. 

Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus 

zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn. 

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn 

in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur, 

dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk 

ten dienste van heel de samenleving. 

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons 

en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons 

bestaan ervaren. 

Versterk ons geloof en onze hoop 

zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven 

aan uw vaderlijke voorzienigheid. 

Door Christus onze Heer. 

Amen. 

 

 

Steun de parochie met uw gift 

Door de maatregelen vanwege het coronavirus is het aantal deelnemers 

van liturgische vieringen beperkt. Daardoor zijn ook de opbrengsten van 

de collectes sterk verminderd. Nu het nog niet voor iedereen mogelijk is 

om naar de kerk te komen, gaan wij ook weer op afstand vieren. Wij 

vragen u de parochie ook in deze tijd financieel te ondersteunen. 

Het bankrekeningnummer van uw geloofsgemeenschap vindt u op de 

website van de parochie of van uw eigen geloofsgemeenschap. 

Door uw steun kan de parochie voortbestaan. Dank voor uw gift. 


