
  
  

  

  
 

 

Jezus' dood 
  

 Kruisweg: 15u 

 Kruisverering 19u30 

  
  

  

  

 

Jezus leeft 

  
    Viering van het licht: 

         zaterdag 20u 

  

    Gezinsviering ten leven:  

        zondag 10u30 

  

Donderdag  

14 april 2022    

 

 

 

 

 

Het laatste  

avondmaal 



Lied donna nobis pacem 

https://www.youtube.com/watch?v=t-

QYit84QKE 

 

Welkom 

Welkom hier rond deze tafel  

verenigd met mensen die,  

zoals Jezus, licht zijn voor anderen.  

Mensen zoals: 

 

-catechisten in woord en daad, 

-vaders, moeders, pleegouders, kinderen,  

kleinkinderen, die zorgen voor elkaar, 

-zij die zich inzetten voor armen en zwakken, 

-mensen die zieken verplegen, 

-allen die broederlijk delen en bewust sociaal 

willen leven, 

-we denken aan mensen die Gods Woord  

verkondigen, pastorale medewerkers, priesters 

en diakens, paus en bisschoppen, 

-zovele mensen die goed doen, 

-zovele soorten mensen, 

-zovele soorten broden op deze tafel 

-Laten wij hier biddend één zijn.  

  

Zo is God met ons. 

 

Mijmering bij de ongewone ervaring  

van de leerlingen, van ons  

Elk jaar weer zitten we in de Goede Week  

heel dicht bij het altaar,  bij de tafel  

waar Jezus de kern van zijn leven toont.   

 

Met op de achtergrond de hof van Olijven:  

de dreiging van onbegrip en verraad 

adembenemend gespannen afwachten 

bang zijn 

dicht bij elkaar zitten 

en eten 

brood en wijn delen 

krachten krijgen  

om de reis te maken  Aukje Wijma 

 

Lied 1x orgel, 1x voorzang, 1x samen,  

 1x orgel 

 
 

 

Iets verderop begint Jezus te bidden: 

'Abba, Vader, laat alsjeblieft deze beker  

aan mij voorbij gaan. 

Niet wat ik wil, maar wat Jij wilt,  

zal gebeuren.' 

 

Wij zijn moe, Jezus blijft maar bidden. 

Ik denk na over mijn leven,  

van toen ik nog de visser Simon was tot nu,  

nu ik de vriend ben van deze vreemde  

Godsman die mij Petrus noemt, de steenrots. 

 

Plots schrik ik wakker,  

ik ben in slaap gevallen  

zonder dat ik het doorhad. 

Jezus staat bij mij en kijkt mij angstig aan. 

"Simon, slaap je?  

Kan je niet wakker blijven, samen met mij?" 

 

Opeens is Hij kalm en zegt:  

"Het is zover, de man die mij overlevert, 

is daar. Sta op, laten we gaan…" 

 

Lied  

Wanneer het duister valt,  
er rust daalt overal  
en mensen slapen gaan:  
zeg ons dan stil uw naam. 
 
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. 
 

 

Zo gaan ook wij  

de nacht in …  

 

tot morgen. 

https://www.youtube.com/watch?v=t-QYit84QKE
https://www.youtube.com/watch?v=t-QYit84QKE


Zo heeft Hij uw belofte en uw wil  

waar gemaakt, God, Vader, Moeder. 

Het brood en de beker als een testament: 

“Doe wat Ik heb gedaan.”  

Het was nog geen ritueel. 

Het was doodgewoon  

brood en een beker wijn,  

waarvan Hij tot op goddelijke diepte,  

de ware zin en betekenis openbaarde.  

 

Het brood als het innerlijke, échte leven  

dat we met Hem delen: 

de graankorrels die moeten sterven  

om leven te brengen. 

 

De beker, als een teken van het nieuw  

verbond in alles wat we voortaan doen:  

al het zoet dat we mogen smaken, 

al het zure en bittere dat we proeven. 

 

Zo kan het zijn, God, 

zo kunnen wij het mee waarmaken  

binnen onze eigen mogelijkheden: 

weten en vieren dat wij delen  

in het ene goddelijke Leven;  

weten en vieren dat we geroepen zijn  

te doen wat Hij heeft gedaan;  

weten en vieren dat wij en alle leven 

ooit worden voltooid.  

 

Zo worden ook wij uitgenodigd  

om van zijn leven te delen. 

 

 

 

 

Bij het sacrament Marcus 14,32-42 

Omdat het feestmaal ten einde is, 

gaan we weg uit Jeruzalem  

naar een tuin aan de voet van de Olijfberg. 

Ik denk na over de vreemde dingen  

die Jezus had gezegd bij het eten. 

In de tuin gekomen, gaan we zitten,  

moe van het eten en drinken. 

De meesten van ons  

vallen bijna onmiddellijk in slaap. 

Ik hoor Jezus zwaar ademen.  

Ik leg mijn arm op zijn arm: "Is er iets?". 

Hij knijpt in mijn hand  

"Ik ben doodsbang.  

Petrus, Johannes en Jakobus,  

komen jullie met mij mee?" 

We volgen hem tot hij zegt:  

'Wacht hier op mij, blijf wakker,  

samen met mij en laat mij niet alleen".  

Wij knikken. 

Inleiding op de lezing 

Zo wordt deze bijzondere avond  

voor ons als het ware een overgang  

tussen het oude geloof en dit nieuwe,  

het goede nieuws dat God  

als een Liefdevolle Vader is,  

een voortdurend Aanwezige. 

 

Lezing  Exodus 12, 1-8. 11-14  

 

Gloria 

Terwijl de klokken luiden,  

zingen we: 1x orgel + 3x zingen 

= Looft de Heer, alle volkeren.  

Alleluia! 

 

Liefde en leven delen … zoals broden 

Sommigen als Petrus zijn als  

brood op steen gebakken  

volgens de oude tradities.  

Ze zijn trouw en betrouwbaar.  

 

Anderen zijn eerder als roggebrood, bij Jezus 

aangekomen na vele mislukkingen in hun leven. 

 

Onder de apostelen zijn er ook als rozijnenbrood,  

mannen en vrouwen, makkelijk in de omgang, 

zoete aanwezigen in goede en kwade dagen. 

 

Mensen met andere gewoonten,  

met een andere taal en een andere huidskleur 

zijn ook een vast onderdeel van Jezus’ groep  

geworden.  

 

Als mediterraan, Turks of ander onbekend brood 

volgens andere tradities gebakken, heeft elk een 

bijzondere bijdrage aan het gebeuren  

en zijn ze onmisbaar voor Jezus’ liefdesmissie. 

 

Met grote verwondering hebben de leerlingen 

Jezus gevolgd. Sommigen van hen zijn  

als nieuwgebakken brood, 

vers genoeg om het onmiddellijk te verstaan. 



Anderen, zoals Judas,  

onbreekbaar als hard geworden stokbrood 

hebben die buigzaamheid niet.  

Hun harde innerlijke schild is ondoordringbaar  

geworden voor Jezus Liefde.  

Ze durven zich niet door zijn woorden laten raken. 

 

Terwijl elk van de leerlingen in gedachten  

verzonken is, staat hun Meester plots recht  

en doet hij het ondenkbare. 

 

Evangelie  Johannes 13,1-15 

 

Hij gaf ons zwijgend een teken  

Hij gaf ons zwijgend een teken 

en kwam ons voet voor voet nabij,  

Hij deed het water van zich spreken,  

het stort zich uit en reinigt mij. 

Heer van mijn hart, Jij bent gekomen,  

de nacht door naar Jouw grote dag,  

ik heb in eenvoud aangenomen  

dat ik Jou daarin volgen mag. 

 

Gebed 

Mannen 

Heer, ik wil zijn als het water, 

dat in de rivieren klatert  

en door het oerwoud stroomt, 

dat velden vruchtbaar maakt  

en overal leven brengt. 

 

Vrouwen 

Heer, ik wil zijn als het water, 

dat al wat vuil is, wast, 

dat iedere mens weer hoop op toekomst geeft. 

 

Mannen 

Heer, ik wil zijn als het water, 

dat alle boten draagt  

om de lasten van mensen te verlichten. 

 

Vrouwen 

Heer, ik wil zijn als het water, 

de bron van alle leven, 

dat alle mensen samenbrengt  

om lief en leed te delen. 

 

Allen 

Heer, ik wil zijn als het water, 

dat in uw richting stroomt, 

om overal in de wereld  

uw opdracht waar te maken 

om meer mens te zijn  

voor iedereen. 

Voorbeden  

Broeders en zusters,  

laat ons als een liefdevolle gemeenschap,  

één van hart en één van geest, bidden tot God, 

onze Vader, onze Moeder. 

Laten we vanavond zingend bidden  

voor de priesters en alle gelovigen  

die geroepen worden  

om Jezus’ voorbeeld te volgen.  

 

Lied 

Wij bidden om hunker naar jouw dienstbaarheid, 
bij al wie een roeping voelt in deze tijd.  
Dat zij niet verleren het levensgebaar van breken 
en delen, Gods toekomst voorwaar.  
 
Wij bidden om leven, menswaardig bestaan,  
het onrecht bestreden, de vrede gedaan.  
Dat wij niet ontvluchten de kans om te zijn  
de stem van wie zuchten in armoe en pijn.  
 
Wij bidden: O Vader, laat komen jouw rijk.  
Breng vrede ons nader, doe recht tegelijk.  
Dat wij niet verliezen de smaak voor jouw Geest, 
dat wij zullen kiezen voor liefde het meest. 
 

Offerandegebed  

Als leerlingen zitten wij hier rond uw tafel, God,  

met gaven die wij niet zelf hebben bereid.  

Wij kregen ze van U,  

met alle goede dingen van het leven.  

Aanvaard dan uit onze handen  

de moeite die we doen,  

de liefde die ons samenbindt,  

de dankbaarheid die wij vanavond vieren. Amen.  

 

Gebed rond de tafel   

God, Vader, Moeder, 

in de geest van dankbare herinnering  

staat er brood en wijn op tafel,  

temidden een dramatisch gebeuren: 

menselijke teleurstelling, angst en onbegrip: 

Petrus kon en wilde Jezus' heengaan  

niet aanvaarden;  

Judas bracht het niet langer op  

om te geloven in Jezus' radicale leven. 

Al zijn vrienden schrokken bij de voetwassing,  

van Jezus' woorden bij het breken van het brood  

en het ronddelen van de beker. 

 

Zo zijn ook wij hier om Hem  

in ons midden te weten. 

 

(…) 

 

 


