Witte Donderdag
14 april 2022

Herinneren

♫

Openingslied: Licht van de wereld

Licht van de wereld U scheen in Mijn duisternis
Nu mag ik zien wie U bent
Liefde die maakt dat ik U nu wil Kennen heer
Bij U wil ik zijn elk moment
Refrein:
Voor U wil ik mij buigen
U wil ik aanbidden
U wil ik herkennen als mijn Heer
Want U alleen bent waardig
Heilig en rechtvaardig U bent zo Geweldig goed voor mij
Hemelse Heer
U, die hoog en verheven bent
Koning vol glorie en macht
Bent als een kind naar de wereld Gekomen
Legde Uw heerlijkheid af
Refrein:
En nooit besef ik, hoe U leed
De pijn die al mijn zonde deed
En nooit besef ik, hoe U leed
De pijn die al mijn zonde deed
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Refrein: 2x

Inleiding en welkomstwoord


De tafel die wij vanavond dekken,
is een tafel van dienstbaarheid.
Het is de tafel van onze inzet voor elkaar.
Als teken van de dienstbaarheid
dekken wij deze tafel…
(Het tafelkleed wordt gelegd.)
We denken aan hen die mensen verplegen,
die zorgen voor de lakens op hun bed,
voor de kledij die ze dragen
en de warmte die hen omringt.
(Een kaars wordt geplaatst.)
We denken aan hen die een licht zijn voor anderen:
catechisten in woord en daad, vaders, moeders,
kinderen, kleinkinderen,
die zorg dragen voor hun kinderen, ouders,
grootouders, familie…
de goeden die inzet betonen aan armen en
zwakken…
(Een echt brood wordt gebracht.)
We denken aan hen die recht doen gebeuren
die het brood herverdelen in deze wereld,
die broederlijk delen
en sociaal bewust proberen te leven.
(Witte bloemen plaatsen)
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Denken we aan allen
die anderen nederig de voeten wassen.
Die door hun attente wijze van omgaan
het leven mooi maken, en zorgen voor een sfeer van
verdraagzaamheid,
gastvrijheid en vertrouwen.
Vergevingsmoment
V:

V.:

Al.:
V.:

Al.:
V.:

Al.:

Deze avond is heilig, heel apart. Het is een avond
om te herinneren, om dieper in jezelf en in de
andere te kijken. Een avond waarin de ene vlam de
andere ontsteekt, waar mensen vrienden worden
door te breken en te delen.
Litanie
God, keer U tot ons en richt ons weer op;
wij zijn ten dode, wij zijn verslagen.
Gij alleen kunt ons leven redden.
Heer, ontferm U over ons
God houd uw hand omhooggeheven
opdat ik zal leven en niet sterven
en ik zal zingen van uw goedheid.
Heer, ontferm U over ons
Hier is de poort die gaat naar U toe,
alle rechtvaardigen laat Gij er binnen;
open uw poort en wij zullen leven.
Heer, ontferm U over ons
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V.:

Al.:

Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven
en ons geleiden tot het eeuwige leven.
Amen.
Luiden van de kerkklok en de altaarbel

Lofzang: Eer aan God
Eer aan God in den Hoge,
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,
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.
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


Openingsgebed
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De dienst van het Woord


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 éénjarig.
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.
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In diezelfde 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 plaag 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.

L.:
Al.:

L.:

Psalm 116
Hoe kan ik mijn dank betuigen
voor al wat de Heer mij gaf?
Geeft niet de beker der zegening die wij zegenen
gemeenschap met het bloed van Christus?
Ik hef de offerbeker,
de Naam van de Heer roep ikaan.
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Al.:

Geeft niet de beker der zegening die wij zegenen
gemeenschap met het bloed van Christus?

L.:

Want kostbaar is in de ogen des Heren
het leven van wie Hem vereert.
Geeft niet de beker der zegening die wij zegenen
gemeenschap met het bloed van Christus?
O Heer, ik ben uw dienaar,
Gij hebt mijn boeien geslaakt.
Geeft niet de beker der zegening die wij zegenen
gemeenschap met het bloed van Christus?

Al.:
L.:
Al.:

L.:
Al.:

L.:
Al.:



Met offers zal ik U loven,
de Naam van de Heer roep ik aan.
Geeft niet de beker der zegening die wij zegenen
gemeenschap met het bloed van Christus?
Ik zal mijn geloften volbrengen
waar heel zijn volk het ziet.
Geeft niet de beker der zegening die wij zegenen
gemeenschap met het bloed van Christus?
Tweede lezing uit de eerste brief van de heilige
apostel 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
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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.
♫
Supe que me amabas
Desde el principio
Cuando te necesite
Desde el momento cuando la
mirada alce, desde ese dia
Cuando sola, me encontraba
Cuando tu mirada en mi
se fue a poner
Refrein:

Supe que me amabas, lo entendi,
Supe que buscabas, mas de mi
Que mucho tiempo me esperaste, y no lleque
Supe que me amabas, aunque hui
Lejos de tu casa, yo me fui
Y con un beso, y con amor
me regalaste tu perdon
y estoy aqui
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Y cuando lejos me encontraba
te senti, Sabia que entonce me
cuidabas y te oi
como un susurro fue tu voz en el silencio
cada dias me atraias hacia ti

Refrein

Estoy aqui mi dulce senjor
Estoy aqui, amado salbador
Estoy aqui... Y estoy aqui
Korte vrije vertaling: Ik kwam er achter dat je van me houdt
Vanaf het begin dat ik je nodig heb
Vanaf het moment dat ik opkeek
Vanaf die dag, besefte ik dat ik alleen was,
Toen richtte jij je blik op mij.
Ik wist ik dat je van me hield, toen begreep ik het,
en ik wist dat je meer van mij wilde.
Je wachtte lang op mij, maar ik kwam niet.
ik wist dat je van me hield, hoewel ik vluchtte,
Ver van uw huis vertrok ik,
En met een kus en met liefde gaf
U mij uw vergeving, ik ben hier
Ik ben hier mijn lieve Heer,
ik ben hier geliefde Heiland,
ik ben hier en ik ben hier
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Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus
Christus 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.
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
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kunt ge 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.”
Woord van de Heer. – Wij danken God.
♫
Acclamatie
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest
in alle eeuwen der eeuwen.
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De voetwassing
♫

Let your living water
flow over soul

Refrein:
Let your living water flow
over my soul
Let your holy spirit come and take control
Of every situation that has troubled my mind
All my cares and burdens onto you I roll
Jesus3x, Father3x, Spirit3x
Come now holy spirit and take control
Hold me in your loving arms and make me whole
Wipe away all doubt and fear and take my pride
Draw me to your love and keep me by your side.
Jesus3x, Father3x, Spirit3x
Give your live to Jesus let him fill your soul
Let him take your in his arms and make you whole
As you give your live to him, he’ll set you free
You will live and reign with him eternally
Jesus3x, Father3x, Spirit3x
Refrein



Voorbede
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Laat ons bidden:
♫ Al.: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Intermezzo
Terwijl de tafel gereed wordt gemaakt, wordt
gezongen:
♫

Breng dank
aan de eeuwige
Breng dank aan de Eeuwige,
Breng dank aan de Heilige,
Breng dank aan onze Vader
Die ons Jezus zond.
Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk,
Zegt de arme: ik ben rijk,
Om wat de Here heeft gedaan voor ons.
Breng dank
Give thanks
with a grateful heart
Give thanks unto the Holy One
Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son
Give thanks with a grateful heart
Give thanks unto the Holy One
Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son
And now let the weak say, "I am strong"
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Let the poor say, "I am rich
Because of what the Lord has done for us"
And now let the weak say, "I am strong"
Let the poor say, "I am rich
Because of what the Lord has done for us"
Give Thanks

 De dienst van de tafel
V.:

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

Al.:

Moge de Heer ons offer aannemen,
tot lof en eer van zijn Naam,
tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk.



Gebed over de gaven



Tafelgebed

V.:
Al.:
V.:
Al.:
V.:
Al.:

De Heer zal bij u zijn.
De Heer zal u bewaren.
Verheft uw hart.
Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Brengen wij dank aan de Heer onze God.
Hij is onze dankbaarheid waardig.
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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 de
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
♫Al.: 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.
 : Alle eeuwen door hebben mensen van U gezongen,
Gij zijt ons doorgegeven als een levend verhaal,
Gij die onuitsprekelijk en machtig met de mensen
wilt zijn. Gij hebt in ons het leven uitgezaaid, ons
gevormd naar uw beeld. Met eindeloos geduld hebt
Gij ons omringd, opdat wij uw mensen zouden zijn,
en Gij onze God.
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Wij danken u, God, voor alles wat Gij hebt gedaan
aan uw volk,aan wie Gij uw naam hebt gegeven,
uw verbond, waarachtig en trouw. Telkens opnieuw
hebt Gij geroepen uit duisternis en slavernij.
De zondige mens hebt Gij niet vergeten of verlaten,
barmhartige Heer, genadige God.
Geprezen zij uw Naam die Gij geopenbaard hebt
in Jezus uw Zoon, God met ons, teken van uw liefde.
Omwille van uw gerechtigheid is Hij de weg gegaan
van iedere mens opdat wij zouden delen in zijn
vreugde, heeft Hij het lot gedeeld met de armen,
werd Hij brood, voor ons gebroken, een beker die
overvloeit.
Die op de avond voor zijn lijden
en dood brood gebroken heeft en gesproken:
“NEEMT EN EET, DIT IS MIJN LICHAAM VOOR U,
DOET DIT TOT MIJN GEDACHTENIS”.
Zo nam Hij ook de beker, sprak een dankgebed uit
en zei:
“NEEMT EN DRINKT: DIT IS HET NIEUWE VERBOND
IN MIJN BLOED VOOR U EN ALLE MENSEN. DOET
DIT TOT MIJN GEDACHTENIS.”
(Enkelen ogenblikken stilte)
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Daarom, Heer God,
verkondigen wij zijn dood totdat Hij komt,
daarom bezingen wij zijn verrijzenis en wij noemen
Hem hoog boven alle namen Jezus Christus, uw
Zoon, onze Heer.
Wij bidden U: zend ons uw heilige Geest, roep ons
tot leven en maak ons vrij, opdat wij doen wat Hij
heeft voorgedaan.
Dit vragen wij U door Hem en met Hem en in Hem
die ons naar U is voorgegaan en die met U leeft in
de eenheid van de Geest, in de eeuwen der
eeuwen. Amen.

Al.:

Bidden wij tot God, onze vader,
met de woorden die Jezus ons gegeven heeft.
Onze vader….



Vredeswens

♫
Een beetje vrede, een beetje liefde
Net als een pop afgedankt door een kind
Net als een blad afgerukt door de wind
Net als een visje dat bijt in een haak
Zo voel ik mij o zo vaak
Dan zie ik de wolken zo dreigend en grauw
En hoor ik de kreet van een vogel in 't nauw
De regen die valt en de zon zie ik niet
Dan zing ik wat bang mijn lied
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Refrein:
Een beetje vrede, een beetje liefde,
voor onze wereld waarop we wonen
Een beetje vrede, een beetje vreugde,
er over dromen dat doe ik al
Een beetje vrede, een beetje liefde,
dat er weer hoop is voor alle mensen
Een beetje vrede, een beetje vreugde,
toe laat ons wensen dat ‘t komen zal
Ik ben maar een meisje dat zingt wat ze voelt
En in een lied zegt, wat ze bedoelt
Ik ben maar alleen als een meeuw in de wind
Die voelt dat de storm begint
Refrein
Zing dit lied maar mee met mij
Samen zingen maakt je blij (2x)
Lam Gods


Communie
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♫

Ave maria
Ave Maria
Gratia plena,
Maria, gratia plena (A)
Maria, gratia plena
Ave, ave dominus
Dominus tecum
Benedicta tu in mulieribus
Et benedictus
Benedictus fructus ventris tui
Ventris tui, Jesus
Ave Maria (A)



Gebed na de communie
Sacramentsprocessie
(In processie en wordt het Heilig Sacrament in het
tabernakel in de nevenruimte geplaatst.
Tijdens de processie wordt gezongen:

♫
Waardig is het lam
Dank U voor het kruis Heer,
Dank U dat U stierf voor mij.
U droeg al mijn schuld mijn pijn;
nu ben ik rein;
Uw liefde wast mij schoon.
Dank U voor offer;
vastgenageld aan het kruis .
Liefdevol vergeeft U mij,
U leeft in mij en omarmt mij als Uw zoon
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Refrein:
Waardig is het Lam
zittend op de troon.
Zegenvierend voor altijd
draagt U de hoogste kroon.
Hoog verheven Heer
Jezus, zoon van God.
De hemel gaf ons haar grootste schat.
Waardig is het Lam
Waardig is het Lam
Dank U voor het kruis Heer,
Dank U dat U stierf voor mij.
U droeg al mijn schuld mijn pijn;
nu ben ik rein;
Uw liefde wast mij schoon.
Dank U voor offer;
vastgenageld aan het kruis .
Liefdevol vergeeft U mij,
U leeft in mij
En omarmt mij als Uw zoon
Refrein
Waardig is het Lam
zittend op de troon.
Zegenvierend voor altijd
draagt U de hoogste kroon.
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Hoog verheven Heer
Jezus, zoon van God.
De hemel gaf ons haar grootste schat.
Waardig is het Lam
Waardig is het Lam
Als het Heilig Sacrament in het rustaltaar is geplaatst
Keren de voorganger(s) keren allen hun gezicht naar het
tabernakel en zijn en zijn een korte tijd stil voor een korte
aanbidding. Daarna keren zij terug.


Lezing uit het evangelie volgens Matteüs
26:30, 36-46
Nadat zij de lofzang gezongen hadden,
gingen zij naar de Olijfberg.
Toen Jezus met hen aan een landgoed kwam dat
Getsémane heette,
sprak Hij tot zijn leerlingen:
“Blijft hier zitten, terwijl Ik ginds ga bidden.”
Petrus en de twee zonen van Zebedeüs nam Hij echter
met zich mee.
Hij begon bedroefd en beangst te worden.
Toen sprak Hij tot hen: “Ik ben bedroefd tot stervens toe.
Blijft hier en waakt met Mij.”
Nadat Hij een weinig verder was gegaan,
wierp Hij zich plat ter aarde en bad:
“Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze beker Mij
voorbijgaan.
Maar toch: niet zoals Ik wil, maar zoals Gij wilt.”
Toen ging hij naar zijn leerlingen en vond hen in slaap;
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en Hij sprak tot Petrus:
“Ging het dan uw krachten te boven een uur met Mij te
waken?
Waakt en bidt, dat gij niet op de bekoring ingaat.
De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.”
Hij verwijderde zich voor de tweede keer
en weer bad Hij:
“Vader, als het niet mogelijk is dat die beker voorbijgaat
zonder dat Ik hem drink: dat dan uw wil geschiede.”
En teruggekomen vond Hij hen weer in slaap,
want hun oogleden waren zwaar.
Hij liet hen met rust, ging weer heen
en bad voor de derde maal, nogmaals met dezelfde
woorden.
Daarna ging Hij naar zijn leerlingen en sprak tot hen:
“Slaapt dan maar door en rust uit!
Nu is het uur gekomen,
waarop de Mensenzoon wordt overgeleverd
in de handen van zondaars.
Staat op, laten we gaan; mijn verrader is nabij.”
(Het altaar wordt ontruimd)
Stilte voor aanbidding
(De voorgangers knielen op de
trappen van het altaar)
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Slotgebed
Heer onze God, waar Jezus zich ten volle geeft
laat Hij de kern van zijn Goede boodschap zien.
Wij bidden U: geef dat het spoor van Uw Zoon
herkenbaar wordt in onze omgang met elkaar,
dat wij verder groeien in dienstbaarheid naar Uw
voorbeeld.
Dit vragen wij U door Jezus onze Heer. Amen
Voorgangers verlaten de kerk in stilte.
De lichten worden gedoofd.
Wie wil, blijft nog na om enige tijd te bidden en te
waken.
Wie de kerk wil verlaten, doet dat in stilte.
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