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Witte donderdag   1 april  2021  19.00 uur    

vanuit de Sint Matthiaskerk Warmond   Eucharistieviering. 

Voorganger:     Pastoor M. Straathof                                                                                   

Lector:     Mw.  D. Putman                                                                                          

Opgeluisterd door:     CD muziek.   Van diverse bronnen.                                                                                          

Verder ondersteuning: Enkele vrijwilligers van de kern Sint Matthias.                                

 

♫ Lied:    Eenzaamheid   (CD  Sing it out loud -  St. Victor koren)     

 

Woord van welkom                                                                                                       

 

Schuldbelijdenis                                                                                                         

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. 

                                                                                                                               

V: Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, 

onze zonden vergeven, en ons geleiden tot het eeuwig leven. 

Allen: Amen. 

 

♫ Heer ontferm U     (uit: Bonifatciusmis)    

 

♫ Lofzang:    ‘Zingt God de Heer de almachtige Koning’   (CD   Herboren klanken)  

Zingt God de Heer, de almachtige Koning ter ere.                                                            

Hij zal zijn volk als een herder in liefde regeren.                                                              

Laat ons tezaam prijzen zijn heilige                                                                           

Naam, nooit zal de vijand ons deren.  

Looft God de Heer, die barmhartig ons leidt alle dagen,                                                

die ons op adelaarswieken ten hemel zal dragen,                                                               

en die ons behoudt ieder, die op Hem vertrouwt                                                                  

in alle tijden en plagen.  

Dank aan de Herder, die zorgzaam en wijs ons wil leiden,                                                 

die ons gezondheid geeft, vriendschap en gunstige tijden,                                                   

in alle nood biedt Hij ons daag’lijks zijn Brood                                                                     

en schenkt ons kracht om te strijden.  

 

Gebed                  

God die goed is, 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. Door onze Heer Jezus 

Christus, uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, God 

door de eeuwen der eeuwen. Amen.   
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Eerste lezing:   

Uit het boek Exodus.   Ex. 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 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 om gord, 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.”  

                

♫ Tussenzang:    Psalm  96  ‘Zingt en speelt voor de Heer.’ 

Refrein:  Zingt en speelt voor de Heer van ganser harte.                                                 

  Zegt voor alles dank aan God.      

  Zingt en speelt voor de Heer van ganser harte.    

  Zegt voor alles dank aan God. 

Zingt nu de Heer een nieuw lied, een nieuw lied, zingt de Heer, aarde alom;                      

zingt de Heer, zegent zijn naam, dag op dag verkondigt zijn heil.    

Refr.  
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Eert de Heer om zijn heerlijke naam: draagt dan uw gaven, uw gaven Hem aan,   

komt in zijn hoven, zijn hoven getreden. Buigt, plechtig getooid, voor de Heer.  

Refr. 

Eer zij de heerlijkheid, de heerlijkheid Gods: Vader, Zoon en Heilige Geest,            

Vader, Zoon en Heilige Geest, tot in de eeuwen der eeuwen. Amen, amen.  

Ref. 

 

Tweede lezing:   

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte.   

1 Kor. 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 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. 

 

Vers voor het evangelie   (Joh  13)        

Een nieuw gebod geef Ik u, zegt de Heer, 

dat gij elkaar liefhebt, zoals Ik u heb liefgehad. 

 

Evangelie:   

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes.  Joh. 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, 
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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 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.” 

 

Overweging                   

 

  

Gebaar van vriendschap en liefde  

V Zusters en broeders, op deze avond vieren wij het afscheid van Jezus,            

 in vriendschap en liefde.       

 Liefde: het is een beladen woord en ook het mooiste in een mensenleven. 

 Liefde is zo kwetsbaar, broos, maar ook sterk als de dood.  

 Liefde is een geschenk van God, die zelf liefde is.    

 Jezus' liefde brengt ons tot eenheid, tot een Nieuw Verbond.   

 Wij vieren deze nieuwe verbondenheid in een maaltijd.    

 Wij stellen een teken van Gods Verbond      

 in een wereld overspoelt door een Corona pandemie een wereld vol onvrede, 

 armoede, ziekte en dood.        

 Wij hopen op een nieuwe wereld, waarin alle onrecht verdwenen zal zijn.              

 Voor wij vandaag dit visioen onder ons doen oplichten in de viering van de 

 eucharistie, willen wij een gebaar van vriendschap en liefde stellen,                    

 waarin wij onze verbondenheid met Jezus reeds vieren. 

 Naar die nieuwe wereld verlangen wij. Op die nieuwe wereld hopen wij.                   

 Wij beseffen ook dat we zelf deze wereld moeten opbouwen.                                   

 Niet uit eigen kracht, maar met de hulp van Jezus Christus, die het kwaad heeft 

 overwonnen. Daarom willen wij, een gebaar van vrede maken.                             

 Moge het geen leeg gebaar zijn, maar laat het uit onze innerlijke overtuiging 

 komen. Het is onze overtuiging dat vrede niet iets is van één mens alleen,           

 maar van ons allemaal samen. Allen samen, als één gemeenschap,                    

 kunnen wij de idealen van Jezus verwezenlijken. 

V De vrede des Heren zij altijd met u.      

 En met uw geest.                                                                              

 

♫ Lied na de overweging   ‘Mogen alleen één zijn….’       
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Voorbede           met gebedsintentie uit de parochiekernen                                                             

V Bidden wij tot de Vader in de gezindheid                                                           

 waarin Jezus bij het laatste avondmaal gebeden heeft. 

L Voor alle mensen die oud zijn: voor de mevrouw van tachtig                                   

die zelf nog boodschappen doet,        

en voor de meneer in een scootmobiel die de hond uitlaat.                                 

Voor wie verdrietig zijn, alleen,        

voor wie genieten van het leven…  

          Laat ons bidden. 

L Voor alle kinderen:         

 voor het kind dat nog zo weinig móét,      

 voor het kind dat blij is met iedere nieuwe dag.     

 Voor het kind dat bang is, verlegen,      

 dat zomaar weg zou willen kruipen in een donker hoekje….   

  Laat ons bidden. 

L Voor alle jongeren:         

 voor de jongeren die zich spelenderwijs door het leven slaan,   

 maar ook voor de jongeren zonder werk,      

 zonder toekomst, zonder hoop.       

 Voor de jongeren die zich van nu en generlei waarde voelen,   

 die zich schamen voor een ander…       

  Laat ons bidden. 

L Voor alle mensen die volwassen zijn:      

 voor de man op het werk, voor de man zónder werk,                                          

 voor de vrouw in het huishouden, voor de vrouw die de kost verdient.  

 Voor de volwassenen die zich afzonderen, triest en onzeker,                                

 omdat hun carrière, hun loopbaan mislukte,    

 omdat ze niet konden worden waarvan ze droomden…    

  Laat ons bidden. 

L Parochievoorbede en intenties………… 

V Heer, onze God,         

 over alle menselijke grenzen heen       

 willen wij tasten en zoeken naar elkaar.      

 Wij bidden U: ondersteun onze schamele liefde,     

 leer ons de ander dienen        

 naar het voorbeeld van Jezus, uw Zoon.      

 Dan zullen wij, door lijden en dood heen,      

 het licht van Pasen zien, de glans van de verrijzenis.    

 Dat vragen wij U door Hem,        

 die waarlijk met U leeft, in de eeuwen der eeuwen. 

 

Collecte 

 

♫ Offerandelied:  ‘Spoor van uw gerechtigheid’    (CD - Sporen naar God)       
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Gebed over de gaven     

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. 

 

Prefatie  Witte Donderdag 

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. 

 

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 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: 

 

♫ Heilig:      uit Bonifatciusmis                                                                                          

 

Eucharistisch gebed    (Gvl 731)                                     

God onze Vader, wij danken U met heel ons hart, want Gij hebt ons tot leven geroepen, 

Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. In Hem zien wij uw 

goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het verlossende woord, uw helpende 

hand. Nooit willen wij vergeten hoe Hij een werd met ons in lijden en dood. Onze last 

maakte Hij tot de zijne, zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij U dank verschuldigd 

om Hem. 

God onze Vader, wij vragen U: zend over dit brood en deze wijn de kracht van uw heilige 

Geest; dat zij voor ons het Lichaam en Bloed worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus 

Christus. 

Toen het paasfeest op handen was kwam zijn uur. Hij had de zijnen in de wereld bemind; 

nu gaf Hij hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. 

In het bewust zijn dat Hij van U was uitgegaan en naar U terugkeerde heeft Hij het brood 

in zijn handen genomen, en zijn ogen opgeslagen naar U, God, zijn almachtige Vader, de 

zegen uitgesproken, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: 

Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt. 

Zo nam Hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen, Hij sprak de zegen en 

het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: Neemt deze beker en drinkt 

hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe altijddurende verbond, dit is mijn 

Bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit 

doen om Mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 
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Allen: Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood 

des Heren, totdat Hij komt. 

 

Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer: zijn 

overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn 

hemelvaart; wij bieden U deze gaven aan, het levende brood en de heilzame beker, 

terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid. Zend nu, Vader, de 

trooster en helper in ons midden, uw heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus 

Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde. Raak ons met het vuur 

van uw Geest en breng ons elkaar nabij. 

Vrijmoedig in deze Geest bidden wij U, Vader, voor uw heilige kerk. Bescherm haar en 

leid haar; geef haar vrede en eenheid over de hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan 

paus N., aan onze bisschop N. en aan allen die Gij als herders in uw kerk hebt 

aangesteld. Gedenk in uw goedheid ook degenen die een bijzondere plaats innemen in 

ons hart en vergeet niet hen, die door de dood van ons zijn heengegaan. 

Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder van de Heer, met de 

apostelen, martelaren en al uw heiligen; samen ook met allen ter wereld die op U hun 

vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw 

grootheid en brengen wij U onze dank door Jezus, uw Zoon, onze Heer. 

Door Hem en met Hem en in Hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige 

Vader, in de eenheid van de heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Allen: Amen. 

                                                        

 

Onze Vader     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. 

 

Vg.: Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef vrede in onze dagen dat wij, gesteund door 

uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde, en beveiligd tegen alle onrust. Hoopvol 

wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. 

Allen: Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 

 

Vredeswens:                                                                                                           

Vg.: De vrede des Heren zij altijd met U                                                                        

En met uw Geest. 

 

♫ Lam Gods:            uit Bonifaciusmis     

Uitnodiging tot de H. Communie:                                                                                     

 

Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt maar spreek slechts één woord en ik zal 

gezond worden.            
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Gebed  geestelijke communie          

  Mijn Jezus,         

  ik geloof dat U in het Allerheiligst Sacrament tegenwoordig bent. 

  Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te verwelkomen. 

  Nu ik niet de communie daadwerkelijk  kan ontvangen, vraag ik van U de 

  genade van de geestelijke communie.     

  Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader.  

  Draag mij in Uw Geest, en laat mij nooit van U gescheiden worden. 

  Amen.                            

 

♫ Communielied:  ‘Neemt Gods Woord met hart en mond’   (CD - Herboren klanken)     

Refrein:   Neemt Gods woord met hart en mond     

  eet en drinkt zijn nieuw verbond,      

  gedenkt uw Heer totdat hij wederkomt. 

Gij hebt ons toegesproken, tot in de diepste nood.                 

Uw lichaam werd gebroken, uw woord is levend brood.   Refr.  

Waar velen zijn gestorven, hebt Gij ons honderdvoud        

een nieuw bestaan verworven. Gij zijt ons lijfsbehoud.        Refr. 

Gij roept ons uit de zonde, Gij maakt ons brood en wijn,     

om met elkaar verbonden, uw nieuwe mens te zijn.            Refr. 

O Lichaam ons gegeven, o Heer van ons bestaan,                                                    

geef dat wij van U leven en niet verloren gaan.                  Refr. 

Heer, God hier in ons midden, maak uw belofte waar.                                                 

Nu laat uw woord geschieden En schenk ons aan elkaar.    Refr. 

  

Slotgebed.                                           

 

Almachtige God, schenk ons de genade dat wij eens mogen genieten van het eeuwig 

feestmaal zoals wij nu gevoed worden aan dit avondmaal van uw Zoon. Die leeft en 

heerst in de eeuwen der eeuwen.  

 

♫ Processie naar het rustaltaar  ‘Hij ging van stad tot stad’  (CD - Herboren klanken) 

                                                                                              

Hij ging van stad tot stad, Hij sprak: "tot u ben ik gezonden."     

Voor zieken en gewonden had Hij een woord, een onderdak. 

Refrein: Alles heeft Hij welgedaan. Tot wie zou ik anders gaan. 

Hij gaf aan blinden het gezicht. De nacht heeft Hij verdreven.     

Gaf doden weer het leven. Waar Hij voorbij ging, werd het licht.  Refr. 

Daags voordat Hij gestorven is, heeft Hij het brood genomen:    

"Hiertoe ben ik gekomen, doet dit tot mijn gedachtenis."   Refr. 

En alwie Jezus' naam belijdt, zal wonderen verrichten      

en als een lamp verlichten de lange gang van onze tijd.   Refr. 
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Afscheidsrede:         Johannes 13 en 14 gedeeltelijk 

Bij het laatste avondmaal sprak Jezus tot zijn leerlingen:                                         

“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: een van u zal mij overleveren.”                                   

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 bedoelt 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 gij te doen hebt, doe dat spoedig.”                                          

Maar niemand van de aanliggenden 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 hij het stuk brood had aangenomen, ging hij terstond weg. Het was nacht.  

Na diens vertrek zeide Jezus:                                                                                      

“Nu is de Mensenzoon verheerlijkt en God is verheerlijkt in Hem.                                 

Als God in Hem verheerlijkt is, zal God ook Hem in zichzelf verheerlijken,                       

ja, Hij zal Hem spoedig verheerlijken.                                                                      

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 gij niet komen, zo zeg Ik het thans tot u.                                 

Een nieuw gebod geef Ik u: gij moet elkaar liefhebben,                                                  

zoals Ik u heb liefgehad, zo moet ook gij elkaar liefhebben.                                       

Hieruit zullen allen kunnen opmaken, dat gij mijn leerlingen zijt:                                 

als gij de liefde onder elkaar bewaart.”  

                                                                                                                                 

Simon Petrus zei Hem: “Heer, waar gaat Gij naar toe?”                                                

Jezus gaf hem ten antwoord:                                                                                      

“Waar Ik heenga, kunt gij Mij nu 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 ge Mij driemaal verloochend 

hebben.”  

Toen sprak Jezus tot zijn leerlingen:                                                                       

“Laat uw hart niet verontrust worden. De Vader op mijn gebed                                      

u een andere Helper geven om voor altijd bij u te blijven: de 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 zoudt 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,                                                                         
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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. 

 

Er volgt nu:  géén zegen géén zending…….. geen zang   geen muziek   geen orgelspel…..   

we waken en wachten op de verrijzenis van de Heer…… 

Dank dat u met ons wilde vieren!  

 


