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CORONA maatregelen 
Onze geloofsgemeenschap doet er alles aan om verspreiding 
van het coronavirus te voorkomen. Maar het is ook uw 
verantwoordelijkheid. Samen kunnen we het virus de baas. 
 

1. Ben je verkouden, heb je koorts, keelpijn of andere Corona 
gerelateerde ziektesymptomen: BLIJF THUIS! 

2. Kom alleen naar de viering nadat je GERESERVEERD hebt. 
3. Kom ruim op tijd; liefst een kwartier voor aanvang. 
4. HOUD 1,50 m. AFSTAND! Kom niet te dicht bij iemand die niet 

uw huisgenoot is.  
5. Er ligt geen intentieboek. Schriftelijk meegebrachte intenties 

kunnen in een mandje worden gelegd. 
6. Er worden geen collectemandjes doorgegeven tijdens de viering.  

Collectegelden & -bonnen kunnen voorafgaand aan en na 
afloop van de viering in de mandjes bij de uitgang worden 
gedoneerd. 

7. Ontsmet uw handen!; Hoest in uw elleboog!; Gebruik papieren 
zakdoekjes! 

8. Volg de aanwijzingen op van de begeleiders. 
9. Liturgieboekjes liggen op de zitplaatsen 
10. Ga NIET knielen; Blijf zitten. 
11. Zing NIET mee met de liederen. 
12. Volg de Looppijlen op de paden bij het ter communie gaan en het 

verlaten van de kerk. HOUD 1,50 m. AFSTAND 
13. Vermijd toilet gebruik (indien mogelijk) 
14. Een kaars op te steken en een persoonlijk gebed kan nadat de 

kerk leeg is; ongeveer een kwartier na afloop van de viering. 
15. Napraten (evt. met koffie/thee) alleen buiten op 1,50 meter 

afstand. 
 
Een uitvoerig protocol staat op de website: 
https://www.rkkerkbennekom.nl/ 
 
De locatieraad. 

 
 
 
 

 
  



OPENINGSRITUS 
                                  
INTREDEZANG    

 

Er is een stad voor vriend en vreemde,  
diep in het bloemendal, 
er is een mens die roept om vrede,  
die mens roept overal. 
 

Refrein: Jerusalaim, stad van God  
wees voor de mensen een veilig huis 
Jerusalaim, stad van vrede,  
breng ons weer thuis. 
 

Er is een huis om in te wonen,  
voorbij het dodendal, 
er is een vader met zijn zonen, 
zij roepen overal.    Refrein 
 

Er is een tafel om te eten,  
voorbij het niemandsland. 
Er is een volk dat wordt vergeten,  
dat volk roept overal.    Refrein 
 

Er is een wereld zonder grenzen,  
zo groot als het heelal. 
Er is een hemel voor de mensen,  
dat hoor je overal.   Refrein 
 

 
 

OPENING PAASTRIDUÜM 
 
Wat wij hier gaan vieren is zo oud als de kerk.  
Wij spelen in op Pasen.  
Daar is het ons om begonnen deze drie dagen. 
  

Wat wij op deze avond vieren  
speelt zich af rond brood en wijn,  
omdat het Witte donderdag is. 
Maar morgen is het Goede Vrijdag.  
Het leven kan pijn doen.  
Wij kunnen niet om het kruis heen. 
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Maar we gaan op naar Pasen,  
en daarom vieren we deze avond ook  
dat overal waar vriendschap is en liefde,  
de pijn moet wijken voor de vreugde,  
de dood moet wijken voor het leven. 
 
 
KYRIË     
 

Kyrië eleison, Heer ontferm U over ons 
Christe eleison Heer ontferm U over ons 
Kyrië eleison Heer ontferm U over ons 
 
 

 
LOFZANG  
 

Looft God de Heer altijd gezegend zij de naam: 
"Ik zal er zijn voor jou" in eeuwigheid. 
Mijn God Gij zijt getrouw, troostend en liefderijk 
"Ik zal er zijn voor jou" in eeuwigheid. 
 
De kerkklokken worden geluid met het zicht op Pasen 
 

 
OPENINGSGEBED 
 
 
 

LITURGIE VAN HET WOORD 
 
EERSTE LEZING   Exodus 12,1-14 
 

In die dagen richtte de Heer het woord tot Mozes en Aäron in 
Egypte en sprak: “Deze maand moet gij beschouwen als de 
begin-maand, 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. 
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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.”          
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
 
TUSSENZANG  Psalm 126-I 
 

Refrein: Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap,  
dat zal een droom zijn. 
  

We zullen zingen, lachen, gelukkig zijn.  
Dan zegt de wereld: ‘Hun God doet wonderen’.  
God in ons midden, Gij onze vreugde.  Refrein  

 

Breng ons dan thuis, keer ons tot leven,  
zoals rivieren in de woestijn 
die, als de regen valt, opnieuw gaan stromen. 
 

Wie zaait in droefheid zal oogsten in vreugde,  
een mens gaat zijn weg en zaait onder tranen.  
Zingende keert hij terug met zijn schoven. Refrein 
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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 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 – Wij danken God 

 
 

EVANGELIE-ACCLAMATIE      
 

♫ De Heer heeft het voorbeeld gegeven 
wie leeft in de liefde zal leven. 
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VOORBEDE     als antwoord op de voorbede wordt 
gezongen   
 

♫ Niet verdeeld maar samen,  
niet met wapens maar met woorden. 
Niet met haat maar met liefde (2x) 
 
 

  

EUCHARISTISCHE  LITURGIE 
 
 
KLAARMAKEN VAN DE ALTAARTAFEL  - COLLECTE   
 
1e collecte onze eigen geloofsgemeenschap 
(NL72RABO0156276720) 
2e collecte  Enda Bolivia (NL11RABO0307060438) 
 
 
 ♫   De Disgenoten 
 

Het simpele gerei, het brood, dat is gesneden, 
de stilte, de gebeden – want de avond is nabij. 
  

Uit tranen en uit pijn dit samenzijn verkregen: 
bij sober brood de zegen  
twee in ùw naam te zijn. 
  

Waar aan de witte dis uw teken wordt beleden 
verschijnt Gij -: ‘u zij vrede’.  
Gij Brood – gij Wijn – gij Vis. 
 
 
 
 

BEREIDING VAN DE GAVEN 
 

Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan 
worden door God, de almachtige Vader. 
Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en 
eer van zijn Naam, tot welzijn van ons en van heel zijn 
heilige kerk. 
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GEBED OVER DE GAVEN 
 
  

EUCHARISTISCH GEBED   
 
Pr.  De Heer zal bij u zijn.    
A:   De Heer zal u bewaren. 
Pr.  Verheft uw hart.       
A:   Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
Pr.  Brengen wij dank aan de heer, onze God. 
A:   Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 
Heilige, eeuwige God, om recht te doen aan uw Naam, om heil 
en genezing te vinden, richten wij ons tot U en danken wij U. U 
geeft ons in deze veertigdagentijd een heilzame tijd om ons hart 
weer zuiver te maken. U nodigt ons uit om los te komen van wat 
ons bindt aan ons zelf en om al het aardse zó te gebruiken, dat 
ons hart gericht blijft op het eeuwige. Daarom met allen die ons 
zijn voorgegaan, willen wij U toezingen met de woorden 
 
♫  Heilig, Heilig uit de Lebuinismis 

 

Ja, waarlijk heilig zijt Gij, Vader. Gij zijt de bron, uit U stroomt alle 
heiligheid. Stort uw Geest nu uit over deze gaven, zodat zij voor 
ons geheiligd worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, 
uw Zoon. Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden 
aanvaardde, nam Hij brood in zijn handen, dankte U, en brak het 
om te verdelen onder zijn leerlingen en sprak: 

Neemt en eet hiervan, gij allen,  
want dit is mijn lichaam 

dat voor u gegeven wordt. 
 

Na de maaltijd nam Hij ook de beker in zijn handen, dankte U 
opnieuw, en reikte hem aan zijn leerlingen en sprak: 

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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♫    Telkens als wij eten van dit brood en drinken uit deze 
beker, verkondigen wij zijn dood en dat hij leeft: Jezus Messias. 
 
Daarom gedenken wij, zoals Hij het heeft gewild, dat uw Zoon is 
gestorven en verrezen, heilige Vader, en wij bieden U aan wat 
Hij ons heeft gegeven: dit brood dat leven geeft en deze beker 
die ons redde van de dood. Wij danken U omdat Gij, sinds die 
dag, ons waardig hebt bevonden voor uw aanschijn te treden en 
U dit offer te bereiden. 
 

Wij hebben deel voortaan aan het lichaam en het bloed van uw 
eerst- geboren Zoon, en vragen U met aandrang dat wij naar 
elkaar toe groeien door de kracht van uw heilige Geest. 
Gedenk dan uw Kerk, Heer, over de hele aarde, voltooi uw liefde 
in onze gemeenschap rondom de bisschop van Rome, paus 
Franciscus, onze bisschop Willem en allen die Gij tot uw dienst 
hebt geroepen. 
 

Gedenk ook onze broeders en zusters die door de dood heen 
zijn gegaan en leven in de verwachting der verrijzenis. Gedenk 
alle mensen die gestorven zijn. Neem hen op in uw 
barmhartigheid en laat hen treden in de luister van uw Aanschijn. 
 

Neem ook ons allen op in uw liefde; dan zullen wij met de Maagd 
Maria, de Moeder van uw Zoon, met zijn apostelen en met allen 
die op deze aarde leefden in uw welbehagen, delen in uw eeuwig 
leven. Dan zal de lofzang die wij nu hebben aangeheven in 
dankbaar herdenken van uw geliefde Zoon, aanhouden tot in uw 
heerlijkheid. 
 

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. Amen. 

 
 

COMMUNIERITUS 
 
ONZE VADER    
 

Onze Vader, die in de hemel zijt,  
uw naam worde geheiligd, uw rijk kome hemel.  
Geef ons heden ons dagelijks brood  
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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. 

 
  

VREDEWENS 
 

 
♫  Lam Gods 
 

Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, ontferm u 
over ons (2x) 
Lam Gods, dat wegneemt de zonde van de wereld, geef ons de 
vrede. 
 
 
COMMUNIE 
 

Heer ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, 
maar spréék en ik zal gezond worden. 
 
 
 
COMMUNIELIED 
 
Wat in stilte bloeit, in de luwte van tuinen,  
onder de hete zon, op de akker,  
heeft Hij bestemd voor de tafel der armen. 
 

Aardekracht, zonkracht is Hij, licht in mensen,  
dat wij elkaar bevrijden en doen leven,  
brood van genade worden,  
wijn van eeuwig leven. 
  

Maar wie niets hebben,  
wie zal hen hier aan deel geven?  
En die weelde zwelgen en van niets weten,  
wie zal hen naar gerechtigheid doen verlangen?  
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Aanschijn der aarde, wie zal jou vernieuwen?  
Hij die alles zal zijn in allen,  
heeft ons bestemd om,  
aarde, jouw aanschijn te vernieuwen.  
 
 
 
DE TAFEL WORDT AFGERUIMD 
 

De cibories met het Brood des Heren worden overgebracht 
naar het 'rustaltaar' bij de doopvont. 
  

Ondertussen zingen we:   
 

Blijf bij Mij en waak hier met Mij,  
wakend en biddend… 

 
 
 
…en in de stilte klinken de woorden: 
 
 
Jezus vertrok en ging volgens zijn gewoonte naar de Olijfberg. 
De leerlingen volgden hem. 
Toen hij daar was aangekomen, zei hij tegen hen: ‘Bid dat jullie 
niet in beproeving komen.’ 
En hij liep bij hen weg,  
tot ongeveer een steenworp ver,  
en knielde daarna neer om te bidden. 
Hij bad: ‘Vader, als u het wilt, neem dan deze beker van mij 
weg. 
Maar laat niet wat ik wil,  
maar wat u wilt gebeuren.’ 
Uit de hemel verscheen hem een engel om hem kracht te 
geven. 
Hij werd overvallen door doodsangst,  
maar bleef bidden; 
zijn zweet viel in grote druppels  
als bloed op de grond. 
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Toen hij na zijn gebed opstond en terugliep naar de leerlingen, 
zag hij dat ze van verdriet in slaap waren gevallen, 
en hij zei tegen hen: ‘Waarom slapen jullie? 
Sta op en bid dat jullie niet in beproeving komen.’ 
 
Paarse doek wordt om het kruis gehangen.  
De paaskaars wordt gedoofd. 
 
…in stilte verlaten allen de kerk 

 
 
 
 
 
 

De Viering van Witte Donderdag is hiermee  
ten einde, 

de achterste rijen verlaten als eerste de kerk 
zoals wij dat momenteel gewend zijn. 
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