
Slotgebed   

Heer Jezus, 

wij mochten U ontmoeten  

in het gebroken brood. 

Geef ons de kracht U te herkennen  

als Gij tot ons komt in het leven van alledag. 

Geef ons de kracht om niet op de vlucht te slaan 

voor uw manier van leven: dienstbaar en liefdevol. 

Zet ons op weg naar die morgen  

dat alles anders zal zijn. Amen. 

 

Orgel 

Wir setzen uns mit Tränen nieder BWV 244 -  

Johann Sebastian Bach 
 

 

 

 

 

 

Ook morgen, Goede Vrijdag,  

kan je meevieren: 

- om 15u de kruisweg  

  via de website van de website 

  van onze parochie  

  Heilige Nicolaas van Myra. 

- om 20u vanuit deze kerk via 

  youtube – sintjozeftereken. 

 

Op Pasen om 10u30. 

 

 

 

 

Orgel 

- O rest in the Lord uit 'Elijah' - Felix Mendelssohn 

- Koraal 'O Haupt vol Blutt und Wunden' -  

naar Johann Sebastian Bach. 

 

Inleiding 

Stilte voor de storm 

adembenemend 

 

gespannen afwachten 

bang zijn 

dicht bij elkaar zitten 

en eten 

 

brood en wijn delen 

 

krachten krijgen 

om de reis te maken   Aukje Wijma 

 

Intredelied  

Als jij wil, zal ik jou dienen, 
in het spoor van onze Heer: 
bid voor mij dat ik aanvaard  
dat jij ook mij dient, ongevraagd. 
 
Voortaan pelgrims voor het leven,  
tochtgenoot in weer en wind,  
naaste om de last te dragen,  
waar de weg ook leiden mag. 
 
Duurt de nacht en ben je angstig, 
Christus' licht houd ik jou voor, 
hier mijn hand, hoor naar de vrede, 
waar je dorstig naar verlangt. 
 
Als je weent, wil ik met jou wenen,  
met jou lachen als je lacht, 
vreugd' en pijnen met jou delen, 
tot je weet: ik ben verwacht. 

WITTE DONDERDAG   01 april 2021 

naar het land dat ik u wijs. 



Verwelkoming  

 

Moment van nabijheid  

De gebeurtenissen van Jezus’ laatste avondmaal 

doen ons stil worden. 

Jezus wist dat Hij zou verraden worden  

door Judas. 

Jezus wist dat Petrus hem zou verloochenen  

en merkte dat zijn vrienden in slaap vielen. 

 

En hoe zit het met ons?  

Laten wij tot inkeer komen. 

 
stilte 

 

“Ik ben het toch niet?” vroeg Judas 

terwijl hij Jezus in zijn hart al verraden had. 

 

“Ik ken die man niet!” riep Petrus 

terwijl hij diezelfde dag nog had beweerd  

zijn leven voor Jezus te willen geven. 

 

“Hoe kunt gij nu slapen,  

terwijl Ik bang ben voor wat komt” 

 

En wij? 

 
korte stilte 

 

Gloria   
We laten de klokken volop luiden,  

dankbaar omdat we Hem gedenken. 

 

Daarna zwijgen de klokken  

tot het feest van de verrijzenis op Pasen. 

 

Lied  

El Senyor es la meva forca,  

el Senyor el meu dant. 

Ell m’ha-es-ta la salva cio, 

En ell confio i no tinc po, 

en ell confio i no tinc por. 
 

In de Heer vind ik heel mijn sterkte, 
in mijn God, de vreugdezang,  
Gij die mijn bevrijding bewerkt,  
op U vertrouw ik en ‘k ken geen angst, 
op U vertrouw ik en ‘k ken geen angst. 
 

El Senyor es la meva forca, ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de maaltijd  

De klokken zwijgen.  

Het is stil geworden.  

Doodstil. 

 

Goede Vrijdag komt dichterbij.  

We weten wat toen met Jezus is gebeurd. 

Na het feestelijk samenzijn gaat Jezus met zijn 

vrienden naar de Olijfberg. 

 

Toen Jezus in zijn uur gekomen was  

om deze wereld te verlaten, 

heeft Hij, ten einde toe, ons liefgehad. 

De veelgeliefde Zoon van God  

wordt een slaaf die onze voeten wast. 

 

Toen Jezus naar zijn Vader toe zou gaan,  

heeft Hij gebeden voor zijn vrienden. 

"Bewaar hen, Vader, in uw Naam,  

mogen zij allen één zijn in de liefde, 

dat zij doen, wat Ik hun heb gedaan." 

 

Toen Jezus in de hof gekomen was,  

heeft Hij in grote angst gebeden, 

maar er was niemand die Hem antwoord gaf. 

Een vriend heeft Hem verkocht en uitgeleverd  

toen het uur voor Hem gekomen was. 

 

Lied  

Wanneer de avond komt,  
het groot rumoer verstomt 
en stil valt om ons heen:  
laat ons dan niet alleen. 
 
Wanneer het duister valt,  
er rust daalt overal  
en mensen slapen gaan:  
zeg ons dan stil uw naam. 
 
intermezzo orgel 

 

Wanneer ons deze nacht ontneemt  
de levenskracht,  
verschrikt en angstig maakt:  
zijt Gij het dan die waakt? 
 
Wanneer het morgenlicht  
verschijnt op ons gezicht, 
ons nieuw en levend maakt:  
hebt Gij ons aangeraakt. 
 
 
 
 
 
 
 



Vredewens  

Vanuit de kracht die we in het breken en delen  

van Jezus ervaren 

willen we elkaar vrede toewensen. 

In de kracht van Jezus schuilt immers  

diepe vrede van dienstbaarheid  

en verbondenheid met God en de mensen. 

Willen we aan elkaar een teken geven  

dat we die kracht tot vrede ook willen delen met 

elkaar, naar Jezus’ voorbeeld. 

 

De vrede van de Heer zij 

met ons allen.  

En met uw Geest 

 

Communie  
Elke zondag klinkt de uitnodiging  

in kerken over de hele wereld 

om Jezus’ leven te delen  

 

Op deze Witte Donderdag zijn we dankbaar  

om het teken van delen en geven dat is ontstaan.  

 

Laten we het delen en geven in Jezus' naam  

onder elkaar levendig te houden. 

Ook in deze coronatijd. 

Bezinning om  in stilte te lezen  
Manu Verhulst 
 

Hij heeft ons aangekeken.  

De een na de ander.  

Telkens bleven zijn ogen even hangen  

op elk van onze gezichten.  

En zoals wij iedere trek rond zijn mond,  

elke rimpel om zijn ogen kenden,  

zo kende hij die van ons.  

We kennen elkaar al zo lang.  

Maar Hij keek verder.  

Dieper dan de oppervlakte reikte zijn blik  

en elk van ons was alleen met zijn gedachten.  

Wat denkt Hij? Hoe zou Hij me noemen?  

Dwaas, verrader, lafaard,  

zwakkeling, mislukkeling? 

En toen Hij de ronde met zijn blik gedaan had,  

ontkende Hij de namen, 

die wij onszelf in zijn ogen geven hadden, niet.  

Maar voluit, royaal gemeend zei Hij:  

“Ik hou van je”. 

En nu ik me dit herinner  

zou ik het een avond lang,  

een leven lang willen herhalen:  

 

Ik hou van je. Ik hou van je.  

Om het uiteindelijk te kunnen geloven. 

Openingsgebed  

Heer Jezus,  

vanavond gaan we met U aan tafel. 

Het verhaal van uw leven  

komt ons weer voor de geest. 

Van dat kind in de kribbe, 

en die jongen in de tempel, 

van een man aan de oever van het meer 

en mensen die honger hebben naar zijn Woord 

en zijn helende handen  

en vergevende woorden. 

 

Heer Jezus, het verhaal van uw leven 

krijgt een andere wending  

door het verraad van één van uw vrienden. 

 

Bidden wij samen  

Het verhaal van uw leven is niet ten einde. 

Nu zitten wij met U aan tafel. 

Nog altijd wordt Gij vervolgd, verjaagd,  

verkracht en ter dood gebracht 

in de zovelen van onze wereld. 

 

Maak ons sterk en moedig,  

dat wij niet wegvluchten. 

Hou ons samen in uw naam, 

Gij die leven, Gij die Liefde zijt 

tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

 

Inleiding op de lezing  
Het heeft hem enige moeite gekost,  

maar eenmaal overtuigd, 

kon zijn geloof en vertrouwen niet op  

en getuigde de apostel Paulus zoveel en waar  

hij maar kon in het leven van Jezus van Nazareth. 

Die boodschap geeft hij ons ook vandaag mee. 

 

Eerste lezing       1 Korintiërs 11, 23-26 

  

Lied  

Als in 't brood dat we delen een bron ontspringt 
en in 't woord dat we spreken een lied weerklinkt, 
 
dan heeft God onder ons al een huis gebouwd 
en de wereld aan ons toevertrouwd 
Ja, dan schouwen zij heden zijn aangezicht 
in de liefde die alles omringt, 
in de liefde die alles omringt. 
 

Als de troost die we geven ons hart verbindt 
en de hoop met het delen van pijn begint,  
 
dan heeft God ... 
 

 

 

 

 



Inleiding op het evangelie           
Johannes 13, 1-15

   

 

Voetwassing 

vandaag  

Wanneer je echt 

wilt leven met  

en voor mekaar,  

moet je eigenlijk 

voor elkaar door de knieën durven gaan.  

In zo’n houding kun je niet  

op een ander neerkijken;  

je kunt alleen nog naar de ander opzien.  

Dan ben je zelf niet zo belangrijk meer,  

maar staat de ander in het centrum.  

Op de knieën gaan voor een ander,  

is biddend opzien naar de ander,  

alsof je een bloem tussen je geopende handen 

houdt, vol bewondering.  

Pas op het moment dat je jezelf  

wat los kunt laten en kunt knielen  

voor anderen zodat die groter worden,  

kun je echt samen vieren, breken en delen.  

 

Homilie 

 

Een streepje muziek 

Largo - Johannes Matthias Michel 

 

Voorbeden  

en inleiding op het maaltijdgebeuren  

 

Bij het wit kleed op deze tafel 

gaan onze gebeden uit  

naar de vluchtelingenkampen  

en naar mensen met een intens verdriet. 

 

Twee brandende kaarsen  

doen ons bidden voor mensen op de dool,  

op zoek naar een thuis,  

naar de zin van hun leven 

en voor hen voor wie de coronamaatregelen  

heel zwaar wegen. 

 

Bij brood en wijn  

bidden we voor de mensen in het Zuiden 

met wie wij de voorbije 40-dagentijd  

extra verbonden waren. 

 

De bloemen maken ons dankbaar 

voor al die mensen die voor ons  

het leven mooier en menselijker maken. 

 

 

 

 

Gebed over de gaven  

God en Vader, 

wij bieden U brood en wijn, 

gaven van onze aarde en van onze handen.  

Zij zijn teken van verbondenheid  

met U  en met alle mensen, 

op weg naar een vrede. Amen. 

 

Dankgebed   

Zo was het zijn tijd geworden. 

Hij ging aan tafel en zei: 

“Ik heb er vurig naar uitgezien  

dit paasmaal met u te eten.” 

 

... 

 

Het was geen ritueel,  

het waren alledaagse gebaren 

en doodgewoon brood en beker, 

waarvan Hij tot op goddelijke diepte  

de ware zin en betekenis openbaarde: 

het brood, het ene Leven  

dat allen bij dood en leven met Hem delen. 

 

Het werd een afscheid in vertrouwen, 

een vaarwel met een grote toekomst: 

alles zal in God worden voltooid, 

allen in Hem vereeuwigd. 

 

Mag het dit ook deze avond zo zijn: 

weten en vieren dat wij met Hem delen  

in het ene gegeven leven, 

weten en vieren dat we geroepen zijn  

om te doen wat Hij heeft gedaan: 

weten en vieren dat wij,  

en alle leven ooit hoe dan ook,  

zullen worden voltooid. 

 

Wij mensen samen met alle leven onderweg: 

wij mensen in de spits, wegwerkers, baanbrekers, 

door Hem, met Hem en tot in Hem.  

 

Onze Vader  
Bidden we met open handen als teken  
van verbondenheid met hen  
die ons gebed hard nodig hebben. 
 
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. 


