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Openingslied:     
 Het lied van het brood en de beker (GvL 524) 
 

1 Toen Jezus in zijn uur gekomen was 
 Om deze wereld te verlaten, 
 Hij heeft 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, 
 teken van de geest, die Hem bezielt. 
 

3. Ik ben de wijnstok, heeft Hij toen gezegd, 
  gij zijt voorgoed met Mij verbonden. 
 Ik ben uw waarheid en Ik ben uw weg, 
  Ik ben die ben, vergeving van uw zonden; 
 vrede geef Ik u, heeft Hij gezegd, 
 vrede geef Ik u, heeft Hij gezegd. 
 

4 Toen Jezus naar zijn Vader toe zou gaan, 
  heeft Hij gebeden voor zijn vrienden. 
  Vader, bad Hij, bewaar hen in uw Naam, 
  mogen zij allen één zijn in de liefde, 
 dat zij doen, wat Ik hun heb gedaan, 

dat zij doen, wat Ik hun heb gedaan, 
 

5. 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 Hij in zijn uur gekomen was, 

toen Hij in zijn uur gekomen was. 

 



Kruisteken en inleiding op de viering 
 

Schuldbelijdenis. 
Allen bidden: 

Ik belijd voor de almachtige God, 
en voor u allen, dat ik gezondigd heb 
in woord en gedachte, in doen en laten, 
door mijn schuld, door mijn schuld,door mijn grote schuld. 
Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, 
alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters, 
voor mij te bidden tot de Heer onze God. 

Priester:  Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, 
onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven 

Allen: Amen.  
 

Cantores : Heer ontferm U over ons. 
Allen  : Heer ontferm U over ons. 
Cantores : Christus ontferm U over ons. 
Allen  : Christus ontferm U over ons. 
Cantores : Heer ontferm U over ons. 
Allen  : Heer ontferm U over ons. 
 

Lofzang: 
 

Priester : Eer aan God in den hoge,  
                      en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft. 
Allen  : Wij loven U. 
Cantores : Wij prijzen en aanbidden U. 
Allen   : Wij verheerlijken U en zeggen dank voor uw grote   heerlijkheid. 
Cantores : Heer God, hemelse Koning, God, almachtige Vader; 
Allen  : Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus; 
Cantores : Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader; 
Allen  : Gij,die wegneemt de zonden der wereld,ontferm U over ons; 
Cantores : Gij,die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons    gebed; 
Allen  : Gij, die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over ons; 
Cantores : Want Gij alleen zijt de Heilige 
Allen  :  Gij alleen de Heer. 
Cantores : Gij alleen de allerhoogste: Jezus Christus, 



Allen  : met de heilige Geest in de heerlijkheid van God de Vader. Amen 

 
Collectagebed 

 

LITURGIE VAN HET WOORD 
 

Eerste lezing: Ex. 12,1-8.11-14 

Eerste lezing uit het Boek Exodus 
In die dagen richtte de Heer het woord tot Mozes en Aáron 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. „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 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. 
Allen: Wij danken God. 

 



Antwoordpsalm (GvL 8 II) 
 

Cantores: Heer, onze Heer, hoe machtig is uw Naam, aller wegen op aarde 
Allen        : Heer, onze Heer, hoe machtig is uw Naam, aller wegen op aarde 

Gij die uw majesteit toont aan de hemel, 
Gij opent de mond van weerloze kinderen, 
en dan klinkt een lied dat uw vijand beschaamt  
en brengt Gij uw tegenstanders tot zwijgen. 
 
Als ik kijk naar de hemel, het werk van uw vingers 
de maan en de sterren die Gij hebt bevestigd, 
wat is dan de mens dat Gij aan hem denkt 
de zoon van Adam, dat hij U ter harte gaat. 
 
Toch hebt Gij hem bijna een God gemaakt 
en hem met glorie en luister gekroond. 
Gij doet hem het werk van uw handen beheren 
en alles hebt Gij aan zijn voeten neergelegd, 
 
schapen en runderen, alles en alles, 
en ook de dieren in het vrije veld, 
de vogels van de hemel, de vissen van de zee, 
al wat er wandelt op de paden van het water. 
 
Tweede lezing: 1 Kor. 11,23-26 
 
Tweede lezing uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen 
van Korinthe 
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. 
Allen: Wij danken God. 
 
Vers voor het evangelie (GvL 254) 
 

Looft de Heer alle gij volken! 
Niet van brood alleen leeft de mens, 
 maar van ieder woord dat komt uit de mond van God. 
Looft de Heer alle gij volken! 
 

Evangelie: Joh. 13,1-15 
Priester:  De H eer zij met u. 
Allen: En met uw geest. 
Priester: Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 

Johannes. 
Allen:  Lof zij u Christus. 
 

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 omgorde 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 Iaat 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? „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. 
Allen: Wij danken God. 
 

Acclamatie: 
Gelukkig die het woord hoort en het beleeft. 
Gelukkig is die mens, Heer Jezus, wij danken U. 
 

Homilie 
 

Na de homilie volgt de rituele voetwassing. Deze wassing gebeurd in navolging 
van het voorbeeld dat Jezus ons heeft voorgedaan als een teken van 
dienstbaarheid en naastenliefde. In deze viering worden de voeten gewassen 
van parochianen van de zes verschillende geloofsgemeenschappen van onze 
gemeenschappelijke Sint Maarten parochie.  
Tijdens de voetwassing instrumentale muziek. 

 
Voorbeden  
Acclamatie allen: 

 
 
De collecte vindt plaats aan het einde va de mis bij de uitgang. Deze is voor de Vastenactie 
die aan vele noden aan de wereld bijdraagt. Daarnaast  zamelen wij op Witte Donderdag in 
voor de allerarmsten, voor de Voedselbank .                             
 

 
Offerandelied (Cantores) 
 

Refrein:Waar vriendschap heerst 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  
 

LITURGIE VAN DE EUCHARISTIE 
 

Gebed over de gaven. 
 

Prefatie 
 

Heilig   (Cantores  GvL 293) 
Heilig, heilig, heiligde 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 
 

Na de consecratie: 
Allen:  Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker. Verkondigen wij 
de dood des Heren totdat Hij komt. 
 

Vervolg van het Eucharistisch gebed 
 

Onze Vader Allen:  
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. 
 

Priester :  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. 
Allen: Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in 
eeuwigheid.  
 
VREDESRITUS 
Priester: 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. 
Allen: Amen 
Priester: De vrede des Heren zij altijd met u. 
Allen: En met uw geest.  
 
 

Lam Gods: Cantores (GvL 333) 
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 
 

Communielied: Brood hier gedeeld om het leven 
 

Brood, hier gedeeld om het leven, 
voedsel om verder te gaan, 
teken van liefde, gegeven in ons bestaan, 
om in Gods naam de weg van Jezus te gaan. 
 

Handen, bereid om te delen, 
Mensen, geplaatst in het licht, 
Teken dat breuken wil helen, tot ons gericht, 
Om in Gods naam de weg van liefde te gaan. 
 



Het heilig sacrament wordt in de ciborie op het altaar geplaatst, vervolgens 
bewierookt. Aansluitend brengt de priester de ciborie in processie naar het 
rustaltaar waar het nogmaals wordt bewierookt. Hierna wordt het altaar 
ontkleed, dit gebeurd in stilte. Tot slot leest de priester vanaf de ambo de 
afscheidsrede. Hierna verlaten allen in stilte de kerk. 

 
Overbrenging van het heilig Sacrament              (allen staan) 
 

Lied tijdens het overbrengen 
(mel.: Stabat mater,  Gregoriaans: ) 

1 Zie de mens die in zijn lijden   
 teken werd voor alle tijden 
 van wat liefde dragen kan. 
 

2 Weerloos heeft Hij heel zijn leven 
 zich aan anderen gegeven- 

weergaloos is Hij alleen. 
 

3 Die hem ooit op handen droegen 
 zijn dezelfden die Hem sloegen 
 en die vroegen om zijn dood. 
 

4 Maar nog is zijn hart bewogen 
 Om hun blinde onvermogen- 
 Stervende pleit Hij hen vrij. 
 

Gebed na de communie 
 

Ontkleding van het altaar  
 

Afscheidsrede         (allen staan) 
Bij het Laatste Avondmaal sprak Jezus tot zijn leerlingen:  
‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: een van u zal Mij uitleveren.’ De leerlingen keken 
elkaar aan, in het onzekere wie Hij bedoelde. Een van de leerlingen, degene die 
door Jezus bemind werd, lag dicht tegen Jezus aan. Simon Petrus gaf hem een 
teken en vroeg hem: 
‘Wie bedoeld Hij?’ Toen leunde deze tegen Jezus’ borst en zei tot hem: ‘Heer, 
wie is het?’ Jezus antwoordde: ‘Hij is het aan wie Ik het stuk brood zal geven dat 
Ik ga indopen.’ Na het stuk brood te hebben ingedoopt, reikte Hij het toe aan 
Judas Iskariot. En toen hij dit had aangenomen voer de satan in hem. Jezus zei 



Hem: ‘Wat ge te doen hebt doe dat spoedig.’ Maar niemand van de aanliggend 
en begreep waarom Hij dit tot hem zei. Omdat Judas de beurs hield, meenden 
sommigen dat Jezus hem opdroeg: Koop wat wij voor het feest nodig hebben, of 
dat hij iets aan de armen moest geven. Toen judas het stuk brood had 
aangenomen, ging hij terstond weg. Het was nacht. 
 

Na diens vertrek zei Jezus: ‘Kindertjes , nog maar kort zal Ik bij u zijn. Gij zult Mij 
zoeken, en, zoals ik tot de Joden gezegd heb: Waar ik heenga, kunt ge niet 
komen, zo zeg Ik het thans tot u.’ Simon Petrus zei tot Hem: ‘Heer, waar gaat Gij 
naar toe?’ Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Waar Ik heen ga, kunt gij Mij nog niet 
volgen, later wel.’ Petrus vroeg Hem: ‘Heer, waarom kan ik U niet terstond 
volgen? Mijn leven zal ik voor U geven.’ Jezus antwoordde: ‘Uw leven zult gij 
voor Mij geven? Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, nog eer de haan kraait zult gij Mij 
driemaal verloochend hebben.’ 
 

Toen sprak Jezus tot zijn leerlingen: ‘Laat uw hart niet verontrust worden. De 
Vader zal u op mijn gebed een andere Helper geven om voor altijd bij u te 
blijven: de heilige Geest. Hij zal u alles leren en u alles in herinnering brengen 
wat Ik u gezegd heb. Vrede laat ik u na; Mijn vrede geef Ik u. Niet zoals de 
wereld die geeft, geef Ik hem u. 
 

Laat uw hart niet verontrust of kleinmoedig worden. Ik ga heen, maar Ik  keer 
tot u terug. Als gij Mij zou liefhebben, zoudt gij er blij om zijn dat Ik naar de 
Vader ga, want de Vader is groter dan Ik. Nu, eer het gebeurt zeg Ik het u, opdat 
gij, wanneer het gebeurt , zult geloven. Veel zal Ik niet meer met u spreken, 
want de vorst van de wereld is op komst. weliswaar vermag hij niets tegen Mij, 
maar de wereld moet weten dat Ik de Vader liefheb en dat Ik handel zoals Hij 
mij bevolen heeft. Staat op, laten we hier vandaan gaan.’   
 

– Allen verlaten in stilte de kerk.  – 
 
 

 
 


