Witte Donderdag 1 april 2021 Mariakerk
“Aan tafel met je vrienden”

Kruisteken en begroeting
Opening
Graag willen wij u van harte welkom heten in de viering van Witte
Donderdag, de eerste van de drie heilige dagen van Pasen.
De altaartafel is feestelijk gereed gemaakt en we kunnen ons
voorstellen, ook als de ruimte dat fysiek misschien niet
mogelijk maakt, dat wij allen hier verenigd zijn rond deze Tafel
van de Heer.
Jezus heeft als in een gezinsverband met zijn leerlingen dit laatste
Avondmaal gevierd, zoals ieder joods gezin dat deed tot op
vandaag. Wij mogen samen met Hem gaan vieren en zijn
woord horen en doen: dit is mijn Lichaam voor U; Dit is mijn
Bloed. Zo zijn wij hier bijeen, deze indringende avond, bereid
hem te volgen, die totaal dienstbaar was aan God en mensen,
Jezus Christus
Lied
Zomaar een dak boven wat hoofden,
deur die naar stilte openstaat,
muren van huid, ramen als ogen,
speuren naar hoop en dageraad,
huis dat een levend lichaam wordt,
als wij er binnen gaan,
om recht voor God te staan.
Woorden van ver vallende sterren,
vonken verleden hier gezaaid,
namen voor Hem, dromen, signalen,
diep uit de wereld aangewaaid,
monden van aarde horen en zien,
onthouden, spreken voort,
Gods vrij en lichtend woord.
Tafel van Een brood om te weten,
dat wij elkaar gegeven zijn,
wonder van God, mensen in vrede,
oud en vergeten nieuw geheim,
breken en delen, zijn wat niet kan,
doen wat ondenkbaar is,
dood even verrijzenis.

Bidden wij samen:
Schuld en boete
God, wij herdenken en vieren het heilig
avondmaal, toen uw eniggeboren Zoon
het nieuwe offer en de maaltijd van zijn
liefde voor altijd aan de kerk heeft
toevertrouwd, voordat Hij zich
overleverde aan de dood.
Wij vragen U:
mogen wij in dit grote mysterie de bron
vinden van liefde en leven in overvloed.

Lofzang Mozart mis in d KV 65
Gebed
Lezingen
De eerste lezing is genomen uit het Boek Exodus, het
grote verhaal van hoop en bevrijding uit alles wat onvrij
maakt.
Het grote thema dat de hele Bijbel kenmerkt.
Het joodse Paasfeest is het teken bij uitstek van gedenken.
In dit Paasmaal, het laatste met zijn leerlingen, horen we hoe
Jezus heel de geschiedenis van Gods trouw en liefde voor zijn
volk binnenhaalt in zijn eigen persoon.
Hij geeft zijn leven, zichzelf. Door zijn kruis en verrijzenis gaat
Hij ons voor naar Leven voorgoed, naar het beloofde land.
Het is geen memoria', maar een aanwezig stellen en
ontmoeting. Hier en nu.
Eerste lezing Exodus 12,1-8.11-14
In die dagen richtte de Heer het woord tot Mozes en Aaron 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. 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.'
Lied
Het brood in de aarde gevonden
het brood door handen gemaakt,
het brood van tranen en zorgen,
dat brood dat naar mensen smaakt.
Het brood van oorlog en vrede,
dat dagelijks eendere brood,
het zoete brood van de liefde,
het stenen brood van de dood.
Het brood dat wij duur verdienen,
ons lichaam ons geld en goed,
het brood van ons samen leven,
die schamele overvloed.
Evangelie 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 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: 'M/ie 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 verkondiging
Voorbede
Op deze betekenisvolle avond, waarop Jezus aan
de zijnen een laatste gebaar van liefde heeft
gegeven willen wij bidden in voorbede:
Wij gedenken dankbaar, Goede God, dat U ons bijeenbrengt aan
deze ene Tafel en wij vragen: geef dat wij samen één
gemeenschap mogen vormen; geef ons de bezieling om als
broeders en zusters voor elkaar een zegen te zijn, naar het
voorbeeld van uw Zoon, die zichzelf gaf voor het leven van
mensen; laat ons bidden...
Wij gedenken dankbaar, Goede God, dat Jezus ons is
voorgegaan; geef het ons, dat er altijd voorgangers zijn:
vrouwen en mannen, gewijd en ongewijd die wegen ten
leven wijzen in liturgie, catechese, pastoraat en
diaconie; mensen vol van uw Geest; laat ons bidden.
Wij gedenken dankbaar, Goede God, dat uw Zoon in
Brood en Beker onder ons aanwezig wil zijn; dat Hij ons
leert brekend en delend onze weg te gaan naar elkaar;
laat ons bidden.
Wij gedenken dankbaar, goede God, dat U in
Jezus een gebaar van liefde stelt. Geef vrede
God, waar de strijd oplaait; help ons opstaan
tegen onrecht; wees bij de vele vluchtelingen en

ontheemden; wees met al uw mensen waar
rechten worden geschonden; laat ons bidden. . .
Wij noemen de intenties waarvoor ons gevraagd is te bidden:
laat ons bidden...
Gedenk ons, God, in dit uur.
Geef ons de kracht tot stilte en gebed.
Dat wij intens met Jezus, uw Zoon mogen meegaan,
deze heilige dagen van zijn eenzaamheid, van zijn
lijden en Kruis tot het morgenlicht van Pasen.
Digitale collecte
Lied
Dienst van de Tafel
Gebed
Heer, wij bidden U dat wij altijd op waardige wijze deelnemen aan dit
mysterie, want telkens als wij de gedachtenis van dit offer vieren, wordt
de verlossing voor ons werkelijkheid. Door Christus onze Heer. Amen.
Tafelgebed
V: Daar waar vriendschap is en vrede,
daar waar liefde is, daar is God.
A: Daar waar vriendschap is en vrede,
daar waar liefde is, daar is God.
V: Gij die ons in het leven roept en ieder kent bij name,
wij bidden U en zoeken U, licht achter het licht.
A: Daar waar vriendschap is en vrede,
daar waar liefde is, daar is God.
V: Gij die de mensen lief hebt en tot liefde hebt geschapen,
Uw Naam, Uw droom ‘Ik zal er zijn’, gaat rond over de aarde.
Gezegend zij die voor elkaar een steun zijn en een toeverlaat,
die delen brood, geluk en tranen, heiligend uw Naam.
A: Daar waar vriendschap is en vrede,
daar waar liefde is, daar is God.
V: Gezegend zij die strijden voor vrede en gerechtigheid,
gezegend de geduldigen, die uitzien naar uw toekomst.
Gezegend en geprezen zij die ongevraagd en ongezien
hartverwarmend zijn en zacht, eerlijk en getrouw.
A: Daar waar vriendschap is en vrede,
daar waar liefde is, daar is God.
V: Gezegend is de nieuwe mens die onze hoop verankert,

die spreekt en is Uw eigen woord, vriendschap en waarheid.
Gebroken knecht, minste mens, dienaar van Uw trouw,
die zich geeft ten einde toe:Jezus Messias.
A: Daar waar vriendschap is en vrede,
daar waar liefde is, daar is God.
V: De laatste avond van zijn leven, brak Hij brood en zei:
“Neemt en eet, dit is mijn lichaam,
- doe en leef als ik.
De beker gaf Hij rond, Hij zei:
“dit is een nieuw verbond,
mijn bloed voor u vergoten, drink – en doe als ik”.
A: Daar waar vriendschap is en vrede,
daar waar liefde is, daar is God.
V: Gezegend zij die doen als Hij en opstaan tegen alle dood,
die ademen zijn Geest, die leven naar uw Woord.
Gezegend en geprezen zij, die - moeizaam of van harte –
delen brood en vrede, die stichten hier uw rijk
A: Daar waar vriendschap is en vrede,
daar waar liefde is, daar is God.
V: Gij die ons mensen hebt gemaakt, bekleed ons met uw Naam;
maak ons nieuw en zegen ons en schenk ons aan elkaar.
A: Daar waar vriendschap is en vrede,
daar waar liefde is, daar is God.

Vredewens
Communie
Gebed
God van ons mensen, brood en wijn voor ons
gezegend en gedeeld.
Brood en Wijn gegeven als Lichaam en Bloed.
Gegeven zoals Hij deed met zijn vrienden.
Dat dit bijzonder teken ons gegeven mag zijn,
vandaag en morgen en alle dagen in eeuwigheid.
Amen

