
Donderdag 1 april 2021 
Witte Donderdag 

 

Blijf bij Mij 
 

♫  Openingslied: WIJ ZOEKEN U. 
Wij zoeken U als wij samenkomen,  
hopen dat Gij aanwezig zijt,  
hopen dat het er eens van zal komen:  
mensen in vrede vandaag en altijd.  
 
Wij horen U in oude woorden,  
hopen dat wij Uw stem verstaan.  
hopen dat zij voor ons gaan verwoorden  
waarheid en leven, de bron van bestaan.  
 
Wij breken brood en delen het samen,  
hopen dat het wonder geschiedt,  
hopen dat wij op Hem gaan lijken  
die ons dit teken als spijs achterliet.  
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Wij vragen U om behoud en zegen,  
hopen dat Gij ons bidden hoort,  
hopen dat Gij ons adem zult geven:  
geestkracht die mensen tot vrede bekoort. 
 
  Soms weten we dat we wakker moeten blijven. Ouders 
met uitgaande kinderen blijven tot diep in de nacht op tot 
hun kroost veilig thuis is. Kinderen die aan het sterfbed 
zitten van hun zieke vader of moeder, blijven bij hen om te 
waken. Zozeer zijn we verbonden met degenen van wie we 
houden. Vandaag, op Witte Donderdag, horen we hoe Jezus 
zijn leerlingen vraagt: 'Blijf hier, en blijf wakker met Mij.' Hij 
is op een cruciaal punt in zijn leven aangekomen. Nu het 
moment van lijden en sterven nadert, heeft Hij zijn hemelse 
Vader, zijn familie en vrienden nodig. Ook ons heeft Hij 
nodig. In deze dagen blijven we dicht bij Hem die zijn leven 
breekt en deelt voor ons en met ons. 
 
  Luid roep ik tot U, Heer, haast U en kom mij te hulp. 
HEER, ONTFERM U. 
Houd mijn hart ver van het kwaad, hoed mij voor daden 
van boosheid. CHRISTUS, ONTFERM U. 
Op U zijn mijn ogen gericht, bij U zoek ik mijn toevlucht. 
HEER, ONTFERM U. 
 
♫  Lofzang: AANBIDT EN DANKT b 
Aanbidt en dankt uw Vader, God 
Die leeft van eeuwigheid. 
Aan Hem behoort het koningschap  
en alle heerlijkheid 
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Verkondigt Hem en looft zijn Naam, 
bezingt zijn wondermacht; 
dan zal op aarde vrede zijn 
voor wie zijn hulp verwacht. 
 
Aanbidt en dankt de koningszoon 
die in de wereld kwam, 
en al de zonden van zijn volk 
gehoorzaam op zich nam. 
 
Nu nodigt Hij zijn broeders uit 
op 't grote koningsfeest. 
En waar Hij leeft aan Vadershand 
daar heerst een goede Geest. 
 
  Gebed: 
Eeuwige God, liefdevolle Vader, 
zo gul bent U voor uw mensen 
dat U ons uw enige Zoon hebt gegeven. 
Hij deelde zijn leven tot stervens toe. 
Maak ons ontvankelijk voor dit grote geheim 
en geef ons de moed om bij Hem te blijven, 
want zoals elke mens in uiterste nood 
heeft Hij liefde en medeleven nodig. 
Hijzelf heeft ons dit alles voorgeleefd, 
opdat wij Hem daarin kunnen navolgen, 
vandaag en alle dagen van ons leven. 
Amen. 
 
  Eerste lezing: uit het boek Exodus 12,1-8.11-14 
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De HEER zei tegen Mozes en Aëron, nog in Egypte: 
`Voortaan moet deze maand bij jullie de eerste maand van 
het jaar zijn. Zeg tegen de hele gemeenschap van Israël: 
"Op de tiende van deze maand moet elke familie een lam 
of een bokje uitkiezen, elk gezin één. 
Gezinnen die te klein zijn om een heel dier te eten, 
nemen er samen met hun naaste buren een, 
rekening houdend met het aantal personen en met wat 
ieder nodig heeft. Het mag het jong van een schaap zijn of 
het jong van een geit, als het maar een mannelijk dier van 
één jaar oud is zonder enig gebrek. 
Houd dat apart tot de veertiende van deze maand; 
die dag moet de voltallige gemeenschap van Israël 
de dieren in de avondschemer slachten. 
Het bloed moeten jullie bij elk huis waarin een dier gegeten 
wordt, aan de beide deurposten en aan de bovendorpel 
strijken. Rooster het vlees en eet het nog diezelfde nacht, 
met ongedesemd brood en bittere kruiden.  
Zo moeten jullie het eten: met je gordel om, 
je sandalen aan en je staf in de hand, in grote haast. 
Dit is een maaltijd ter ere van de HEER, het pesachmaal. Ik 
zal die nacht rondgaan door Egypte, 
en ik zal daar alle eerstgeborenen doden, zowel van de 
mensen als van het vee, en ik zal alle Egyptische goden 
van hun voetstuk stoten, want ik ben de HEER. Maar 
jullie zal ik voorbijgaan: aan het bloed zal ik jullie huizen 
herkennen, en door dat merkteken zal de dodelijke plaag 
waarmee ik Egypte straf, jullie niet treffen. 
Die dag moet voortaan een gedenkdag zijn, 
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die je moet vieren als een feest ter ere van de HEER. Dit 
voorschrift blijft voor altijd van kracht, 
alle komende generaties moeten die dag vieren. 
 
♫  Tussenlied: HIJ DIE GESPROKEN HEEFT.. 
Hij die gesproken heeft een woord dat gáát. 
Een tocht door de woestijn, een weg ten leven. 
Een spoor van licht dat als een handschrift staat 
tegen de zwartste hemel aangeschreven. 
Hij schept ons hier een nieuwe dageraad. 
Hij roept ons aan, 'Ik zal jou niet begeven'. 
 
Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild, 
die het gewaagd heeft onze hand te vragen, 
die ons uit angst en doem heeft weggetild 
en ons tot hier op handen heeft gedragen. 
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt. 
Vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen. 
 
Van U is deze wereld, deze tijd. 
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken. 
Uw Naam is hartstocht voor gerechtigheid, 
uw woord een bron waaruit wij willen drinken. 
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt; 
dat wij niet in vertwijfeling verzinken. 
 
  Tweede lezing: uit de eerste brief van Paulus aan de 
christenen van Korinte 11,23-26 
Want wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, 
gaat terug op de Heer zelf. 
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In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd nam 
hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood 
en zei: 'Dit is mijn lichaam voor jullie. 
Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.' 
Zo nam hij na de maaltijd ook de beker, en hij zei: 
`Deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed 
gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, 
om mij te gedenken.' 
Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt,  
verkondigt u de dood van de Heer, totdat hij komt. 
Het lied van het brood en de beker 
 
♫ Tussenlied: Het lied van eht brood en de beker 
1. Toen Jezus in zijn uur gekomen was 
om deze wereld te verlaten 
heeft hij ten einde toe ons lief gehad. 
De veel geliefde zoon van God de Vader 
wordt een slaaf die onze voeten wast, 
wordt een slaaf die onze voeten wast. 
 

2. Toen Jezus met zijn vrienden maaltijd hield, 
nam hij het brood, nam hij de beker. 
Hij heeft zijn leven aan ons uitgedeeld, 
zijn bloed voor deze wereld prijsgegeven - 
teken van de geest die hem bezielt, 
Alen: teken van de geest die hem bezielt. 
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3. Ik ben de wijnstok, heeft hij toen gezegd,  
gij zijt voorgoed met mij verbonden.  
Ik ben uw waarheid, en ik ben de weg,  
ik ben die ben, vergeving van uw zonden;  
vrede geef ik u, heeft hij gezegd, 
uilen: vrede geef ik u, heeft hij gezegd. 
 
  Derde lezing: uit het Evangelie volgens Johannes 13,1-
15 
Het was kort voor het pesachfeest. 
Jezus wist dat zijn tijd gekomen was 
en dat hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. 
Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden 
lief, en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan. 
Jezus en zijn leerlingen hielden een maaltijd. 
De duivel had intussen Judas, de zoon van Simon 
Iskariot, ertoe aangezet Jezus te verraden. 
Jezus, die wist dat de Vader hem alle macht had gegeven, 
dat hij van God was gekomen en weer naar God terug 
zou gaan, stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn 
bovenkleed af, sloeg een linnen doek om en goot water 
in een waskom. Hij begon de voeten van zijn leerlingen te 
wassen en droogde ze af met de doek die hij omgeslagen 
had. Toen hij bij Simon Petrus kwam, zei deze: 
`IJ wilt toch niet mijn voeten wassen, Heer?' 
Jezus antwoordde: Wat ik doe, begrijp je nu nog niet, 
maar later zul je het wel begrijpen.' `0 nee,' zei Petrus, 
'mijn voeten zult u niet wassen, nooit!' 
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Maar toen Jezus zei: 'Als ik ze niet mag wassen, kun je 
niet bij mij horen,' antwoordde hij: 'Heer, dan niet alleen 
mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd!' 
Hierop zei Jezus: Wie gebaad heeft hoeft alleen nog zijn 
voeten te wassen, hij is al helemaal rein. Jullie zijn dus 
rein — maar niet allemaal.' 
Hij wist namelijk wie hem zou verraden, 
daarom zei hij dat ze niet allemaal rein waren. 
Toen hij hun voeten gewassen had, deed hij zijn 
bovenkleed aan en ging weer naar zijn plaats. 'Begrijpen 
jullie wat ik gedaan heb?' vroeg hij. 
`Jullie zeggen altijd "meester" en "Heer" tegen mij, en 
terecht, want dat ben ik ook. Als ik, jullie Heer en jullie 
meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars 
voeten wassen. Ik heb een voorbeeld gegeven; wat ik 
voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen. 

 
 



9 

  Voorbede Eeuwige God, uw Zoon Jezus gaf 
zichzelf weg in brood en wijn. Zo hernieuwde Hij het 
verbond dat U met mensen sloot. In het vertrouwen dat 
U hier en nu bij ons bent, bidden wij U: 
 

• voor mensen die alleen staan in al hun 
zorgen en verdriet, voor wie zo graag hun leven met 
iemand zouden willen delen; dat er iemand mag zijn die 
met liefde bij hen blijft, dat zij kracht en energie putten 
uit het samenzijn. Laat ons bidden….. 
 

• voor alle verbanden waarin mensen samen 
leven en werken, voor gezinnen, families, collega's, 
scholen, en al zo meer; dat allen zich verantwoordelijk 
voelen voor elkaar, dat zij de eenheid onder elkaar 
mogen bewaren. Laat ons bidden.... 
 

• voor alle christenen die op deze dag 
samenkomen, voor iedere gelovige die in gedachten bij 
uw Zoon is; dat zij de reikwijdte van uw geschenk 
onderkennen, dat zij Jezus navolgen en doen wat Hij 
heeft voorgedaan.  Laat ons bidden... 
 
• voor allen die zich, in het voetspoor van 
Jezus, dienstbaar opstellen, die klaarstaan voor anderen, 
ook al kost hun dat moeite en zorg; 
dat zij zich gesteund weten door de kracht van uw heilige 
Geest, dat zij ook anderen mogen stimuleren tot werken 
van barmhartigheid. Laat ons bidden... 
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Eeuwige God, uw Zoon Jezus geeft zichzelf aan ons 
en Hij verlangt niet meer dan dat wij bij Hem blijven. 
Verhoor onze gebeden en wil ons helpen om samen te 
zijn, in zijn naam, vandaag en alle dagen van ons leven. 
Amen. 
 

♫  Tafellied: BROOD OP TAFEL 
 Brood op tafel, een hand gevuld 
met wat in het leven geen uitstel duldt 
de honger stillen ieder dag 
gewoon wat een mens niet ontbreken mag 
 

Beker met wijn, een vredeswens 
elkaar begroeten van mens tot mens 
verbonden worden met iedereen 
want wie houdt het uit moederziel alleen 
 

Maaltijd houden met Hem die sprak 
en zich in Zijn leven tot voedsel brak 
Kon samen eten en drink van de wijn  
want zo wil Hij zelf in ons midden zijn 
 

  Gebed over de gaven 
Eeuwige God, liefdevolle Vader, U hebt met ons een 
eeuwigdurend verbond gesloten, een verbond dat 
opnieuw gestalte kreeg doordat Jezus, uw Zoon, zichzelf 
aan ons gaf. Hoe kunnen wij U danken voor dit kostbare 
geschenk? Neem ons aan, zo bidden wij, neem onze 
gaven aan als teken van onze wil om bij uw Zoon te 
blijven, Hij die zichzelf deelt om ons te redden, gisteren, 
vandaag en tot in eeuwigheid. Amen. 
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 Prefatie 
V. De Heer zal bij u zijn. 
A. De Heer zal u bewaren. 
V. Verheft uw hart. 
A. Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
V. Brengen wij dank aan de Heer, onze God 
A. Hij is onze dankbaarheid waardig. 
Heilige Vader, machtige 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 voor 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.   
 

  Eucharistisch gebed 
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 
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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. 
 
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. 
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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 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 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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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: 
Al.: 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 krac 
 
  Vredeswens  
J Barmhartige God, 
aan tafel genodigd worden betekent in veel culturen 
geaccepteerd worden en er bij horen. 
Wij herdenken vandaag de uitnodiging gedaan 
aan uw volgelingen samen aan te zitten aan uw maaltijd. 
Moge dat wat zij indertijd ontvingen, ook wij ontvangen; 
de belofte van uw blijvende aanwezigheid onder ons, in 
ons. In U kunnen wij dan één zijn met U en met elkaar 
en die eenheid kan alleen een eenheid zijn 
die leidt tot vrede van alle mensen van goede wil. 
Moge die eenheid in vrede met u allen zijn. 
 
  Lam Gods… 
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 Uitnodiging tot de Communie 
Wij voelen ons verbonden met hen 
die 2000 jaar geleden samen maaltijd vierden 
op de avond voor het lijden en de dood van Christus. 
Moge die verbondenheid, ook nu,  
ons aanzetten tot deelname om met elkaar de puzzel te 
vormen, welke ons uitnodigt onze stukjes zo in te passen 
dat we komen tot het beeld van de vestiging van uw Rijk. 
Gelukkig zijn wij daarom, dat wij uitgenodigd worden 
een deel te nemen van de maaltijd van de Heer. 
Want zie: Dit is het Lam Gods, dat wegneemt de zonden 
der wereld: A.: Heer, ik ben niet waardig dat  
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 ♫  EET VAN HET BROOD  mel. Zomaar een dak 
Eet van het brood, voedsel voor velen, 
al wie er breekt, doet mensen goed, 
gaat in Zijn spoor: delen is helen, 
een klein begin van overvloed;  
sterven is leven, dood het begin  
van opstaan, verdergaan,  
nog enkel in Zijn Naam. 
 
Drink van de wijn, beker tot weten  
waartoe wij hier geroepen zijn:  
zegen en heil! Drinken en eten  
om er te zijn voor groot en klein.  
Sterven is leven, dood het begin  
van opstaan, verdergaan,  
nog enkel in Zijn Naam. 
 
Beker en Brood, zijn om te weten:  
Hij wil voor altijd bij ons zijn.  
Telkens wanneer wij het vergeten  
horen wij weer bij Brood en Wijn:  
sterven is leven, dood het begin  
van opstaan, verdergaan,  
nog enkel in Zijn Naam. 
 
Slotgebed Eeuwige God, bij U is er geen dood, bij U is 
enkel leven, dat door aarde en steen heen zal breken en 
nooit of te nimmer verloren gaat. 
Geef dat wij dat nooit vergeten en altijd uw heilige Naam 
in ere houden. 
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Laat ons deze dagen wakker en waakzaam zijn, 
opdat wij bij uw Zoon blijven en met Hem meeleven op 
zijn lange en moeilijke weg naar Pasen. Dat bidden wij U 
omwille van Hem die zichzelf brak en deelde en aan ons 
vraagt om dat ook te doen, vandaag en alle dagen die U 
ons geeft. Amen. 
 
Nadat het eucharistisch Brood is weggebracht en het 
altaar is ontbloot, wordt gelezen: 
    Marcus 14, 26.32-42 
Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze 
naar de Olijfberg. 
Ze kwamen bij een plek die Getsemane heette, 
en hij zei tegen zijn leerlingen: 'Blijven jullie hier zitten, 
terwijl ik ga bidden.' 
Hij nam Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee. 
Hij voelde zich onrustig en angstig worden 
en zei tegen hen: 'Ik voel me dodelijk bedroefd; blijf hier 
waken.' Hij liep nog een stukje verder, 
liet zich toen op de grond vallen 
en bad dat dit uur zo mogelijk aan hem voorbij mocht 
gaan. Hij zei: 
 'Abba, Vader, voor u is alles mogelijk, neem deze beker 
van mij weg. Maar laat niet gebeuren wat ik wil, maar 
wat u wilt.' 
Hij liep terug en zag dat zijn leerlingen lagen te slapen. 
Hij zei tegen Petrus: 
 'Simon, slaap je? Kon je niet één uur waken? 
Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen;  
de geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak.' 
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Weer ging hij weg om te bidden, met dezelfde woorden 
als daarvoor. 
Toen hij weer terugkwam, lagen ze opnieuw te slapen, 
want hun ogen vielen steeds dicht, 
en ze wisten niet wat ze hem moesten antwoorden. 
Toen hij voor de derde maal terugkwam, zei hij tegen 
hen: `Liggen jullie daar nog steeds te slapen en te rusten? 
Het is zover: het ogenblik is gekomen 
waarop de Mensenzoon wordt uitgeleverd aan de 
zondaars. Sta op, laten we gaan; kijk, hij die me uitlevert, 
is al vlakbij.' 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
  Communiegebed 
Eeuwige God, 
U hebt ons uw enige Zoon gegeven 
om onze ogen van tranen te verlossen, 
om onze voeten voor vallen te bewaren, 
om ons te bevrijden van het kwaad en de dood. 
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  De Heer heb ik lief; zijn naam roep ik uit. (Psalm 
116,1a.13b) 
Uw Zoon mocht vertrouwvol met U verkeren, 
in zijn uiterste nood riep Hij U aan. 
Hij gaf zich over aan uw liefde, 
heel zijn leven legde Hij in uw handen. 
De Heer heb ik lief; zijn naam roep ik uit. 
 
Hij brak het brood, deelde het met zijn vrienden 
en zei: 'Blijf dit doen om Mij te gedenken.' 
Zo wil Hij telkens in ons midden zijn 
als wij brood breken en delen in zijn naam. 
De Heer heb ik lief; zijn naam roep ik uit. 
 
Wij danken U om alles wat U ons geeft,  
brood dat ons voedt en ons in leven houdt,  
genade en leven bij U tot in eeuwigheid.  
Blijf bij ons, op onze weg naar Pasen,  
door Christus, onze Heer, vandaag en altijd.  
Amen. 
 
♫  KIJK OM JE HEEN  mel. zomaar een dak. 
Kijk om je heen, kijk naar het leven, 
dat ons verwondert dag na dag, 
dat niet alleen ons wordt gegeven,  
maar waarin ieder delen mag.  
Leven op aard, bewondering waard,  
van ieder groot en klein  
die deel daarvan mag zijn. 
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Kijk om je heen, dank voor de dingen,  
die ons het leven steeds weer geeft,  
die iedereen daaglijks omringen 
waarin de mens gelukkig leeft. 
Breek nimmer af wat God aan ons gaf, 
eerbiedig het bestaan, 
geef iedereen ruim baan. 
 
Kijk om je heen om mee te werken  
aan wat het leven leefbaar maakt.  
Wij niet alleen, ieder moet merken  
dat onze zorg het leven raakt  
Alles wat leeft, wat ademtocht heeft,  
vraagt naar zijn Scheppers wens  
om eerbied van de mens. 

 
 
 
 
 
 
 


