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allen staan 
Intredelied “Jerusalaim” 
Jerusalaim, stad van God, wees voor de mensen een veilig huis. 
Jerusalaim, stad van vrede, breng ons weer thuis. 
 

Er is een stad voor vriend en vreemde, diep in het bloemendal. 
Er is een mens die roept om vrede, die mens roept overal. 
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. 
Er is een wereld zonder grenzen, zo groot als het heelal. 
Er is een hemel voor de mensen; dat hoor je overal. Refrein: 
 
 

Woord van welkom 
 

 
Kyriëzang 
Wees genadig, gij die genade zijt.  
Was mij schoon en ik zal witter worden dan sneeuw.  
Geef een nieuw hart.  
Zend uw geest dat ik herschapen word.  
Als dat zou kunnen.  
Wees genadig, kom bevrijden.  
Wees genadig, kom bevrijden, Kyrie eleison.  
God van God, licht van licht, ware God van ware God. 
Kom bevrijden Jesu Christe, Kyrie eleison.  
Geboren, niet gemaakt een van hartstocht en bezieling,  
een in wezen met de Vader.  
Wees genadig, kom bevrijden. Kyrie eleison.   
 
Kruisteken en begroeting 
p. In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 
a. Amen. 
p. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de 

gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen. 
a. En met uw geest. 
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Gloriazang 
De kerkklokken worden geluid tijdens de lofzang. 
k. Eer aan God in den hoge, en vrede op aarde aan de mensen die Hij 

liefheeft. 
a. Wij loven U. 
k. Wij prijzen en aanbidden U. 
a. Wij verheerlijken U en zeggen U dank voor uw grote heerlijkheid. 
k. Heer God, hemelse koning, God, almachtige Vader; 
a. Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus; 
k. Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader; 
a.  Gij, die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons; 
k. Gij, die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed; 
a. Gij, die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over ons. 
k. Want Gij alleen zijt de Heilige. 
a. Gij alleen de Heer. 
k. Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus, 
a. met de heilige Geest in de heerlijkheid van God de Vader. Amen. 
 
Openingsgebed 
 

allen zitten 
 

VIERING VAN DE TAFEL VAN HET WOORD 
 
Eerste lezing 
Lezing uit het boek Deuteronomium. 
In die tijd zei Moses tot de zonen van Israël: “Heel het gebod, dat ik u 
heden opleg, zult gij naarstig onderhouden, opdat gij moogt leven en 
talrijk worden, en het land moogt binnengaan en in bezit nemen dat de 
Heer uw vaderen onder ede beloofd heeft. Gedenk dan heel de weg, 
waarop de Heer, uw God, u deze veertig jaar in de woestijn geleid heeft, 
om u te verootmoedigen en u op de proef te stellen ten einde te weten, 
wat er in uw hart was: of gij al dan niet zijn geboden zou onderhouden. 
Ja, Hij verootmoedigde u, deed u honger lijden en gaf u het manna te 
eten, dat gij niet kende en dat ook uw vaderen niet gekend hadden, om 
u te doen weten, dat de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de 
mens leeft van alles wat uit de mond des Heren uitgaat. Het kleed dat  
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gij draagt, is niet versleten en uw voet is niet gezwollen in deze veertig 
jaar. Erkent dan van harte, dat de Heer, uw God, u vermaant, zoals een 
man zijn zoon vermaant, en onderhoudt de geboden van de Heer, uw 
God, door in zijn wegen te wandelen en Hem te vrezen.” 
l. Woord van de Heer.   a. Wij danken God. 
 
Psalm 116 (door J. Valkestijn) 
Geeft niet de beker der zegening die wij zegenen  
gemeenschap met het bloed van Christus? 
 

Hoe kan ik mijn dank betuigen 
voor al wat de Heer mij gaf? 
Ik hef de offerbeker 
De Naam van de Heer roep ik aan.   
 

Geeft niet de beker der zegening die wij zegenen  
gemeenschap met het bloed van Christus? 
 

Ik zal mijn geloften volbrengen 
waar heel zijn volk het ziet. 
Want kostbaar is in zijn ogen 
het leven van wie Hem vereert. 
 

Geeft niet de beker der zegening die wij zegenen  
gemeenschap met het bloed van Christus? 
 

O Heer, ik ben uw dienaar, uw knecht, de zoon van uw dienstmaagd 
Gij hebt mijn boeien geslaakt. 
Met offers zal ik U loven, 
de Naam van de Heer roep ik aan. 
 

Geeft niet de beker der zegening die wij zegenen  
gemeenschap met het bloed van Christus? 
 

Ik zal mijn geloften volbrengen 
waar heel zijn volk het ziet. 
Op ’t voorplein van uw tempel, 
in uw Jeruzalem. 
 

Geeft niet de beker der zegening die wij zegenen  
gemeenschap met het bloed van Christus? 
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Tweede lezing 
Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van 
Korinte. 
Broeders en zusters, zelf heb ik bij overlevering van de Heer 
ontvangen, wat ik u op mijn beurt overgeleverd heb, dat de Heer Jezus 
in de nacht, waarin Hij werd overgeleverd, brood nam, de dankzegging 
uitsprak, het brak en zei: “Dit is mijn lichaam voor u, doet dit tot mijn 
gedachtenis.” Evenzo ook de beker, nadat de maaltijd afgelopen was, 
en Hij zei: “Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, doet dit, 
zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis.” Want zo dikwijls gij dit 
brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren, totdat 
Hij komt. 
l. Woord van de Heer.    a. Wij danken God. 

 
allen staan 

 
Vers voor de Evangelielezing 
k. Niet verdeeld maar samen, niet met wapens maar met woorden, 

niet met haat maar met liefde. 
a. Niet verdeeld maar samen, niet met wapens maar met woorden, 

niet met haat maar met liefde. 
 
Evangelielezing 
p. De Heer zij met u.    a. En met uw geest. 
p. Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus,  
 volgens Johannes.    a. 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 bovenkleed af, nam een linnen doek en omgorde zich 
daarmee. Daarop goot Hij water in het wasbekken en begon de voeten 
van zijn leerlingen te wassen en ze met de doek waarmee Hij omgord 
was af te drogen. Zo kwam Hij ook bij Simon Petrus die echter tot Hem  
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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: 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. 
p. Woord van de Heer.   a. Wij danken God. 
 
Evangelie-acclamatie 
a. U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie, o Vader, o Zoon, o 

heilige Geest in alle eeuwen der eeuwen. 
 

allen zitten 
 
Overweging 
 
 

VOETWASSING 
 
De voeten van vier medeparochianen worden gewassen. Onderwijl 
wordt het lied “Ubi caritas” gezongen: Ubi caritas et amor, ubi caritas 
Deus ibi est, Daar waar liefde heerst, en vriendschap, daar waar liefde 
heerst, daar is God met ons. 
 

k. Ubi caritas et amor, Deus ibi est. 
a. Ubi caritas et amor, Deus ibi est. 
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k. Christus’ liefde heeft ons tot eenheid gebracht. 
Laat ons juichen en blij zijn in Hem. 
Laat ons , Hem vrezend, oprecht beminnen de God die leeft. 
en van harte goed zijn met elkaar. 

 

a. Ubi caritas et amor, Deus ibi est. 
 

k. Laat ons dus, nu we hier tezamen zijn 
Zorgen dat er geen verdeeldheid heerst. 
Geen wrok meer, geen onenigheid, 
Moge Christus in ons midden zijn. 

 

a. Ubi caritas et amor, Deus ibi est. 
 

k. 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. 

 

a. Ubi caritas et amor, Deus ibi est. 
 
Voorbeden met acclamatie 
k./a. Niet verdeeld maar samen, niet met wapens maar met woorden, 

niet met haat maar met liefde. 
 
 

VIERING VAN DE TAFEL VAN BROOD EN WIJN 
 

De gaven van brood en wijn worden aangedragen. De gaven, de 
voorganger en de verzamelde gemeente worden bewierookt. 
Tijdens de offerande zingt het koor. 
 
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 úw naam te zijn. 
 

Waar aan de witte dis uw teken wordt beleden 
verschijnt Gij-: ‘u zij vrede’. gij Brood - gij Wijn - gij Vis. 
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Toen Jezus in zijn uur gekomen was 
Toen Jezus in zijn uur gekomen was, 
om deze wereld te verlaten, 
heeft Hij ten einde toe ons lief gehad. 
De veel geliefde Zoon van God de Vader 
wordt een slaaf die onze voeten wast (2x) 
 

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. (2x) 
 

Ik ben de wijnstok, heeft Hij toen gezegd, 
gij zijt voorgoed met Mij verbonden. 
Ik ben uw waarheid en Ik ben de weg, 
Ik ben die ben, vergeving van uw zonden, 
vrede geef ik u, heeft Hij gezegd.(2x) 
 

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. (2x) 
 

Toen Jezus in de hof gekomen was, 
heeft Hij in grote angst gebeden. 
maar niemand was er, die Hem antwoord gaf. 
Een vriend heeft Hem verkocht en uitgeleverd, 
toen Hij in zijn uur gekomen was.(2x) 
 
 
p. Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan 
 worden door God, de almachtige Vader. 
a. 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. 
p. Amen. 
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Gebed over de gaven 
 

allen staan 
Eucharistisch gebed 
p. De Heer zij met U. 
a. En met uw geest. 
p. Verheft uw hart. 
a. Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
p. Brengen wij dank aan de Heer onze God. 
a. 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 de 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: 
 

k./a. Heilig, heilig, heilig de 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. 
 

Wij bidden U, genadige God, Vader van onze Heer Jezus Christus, wij 
smeken U door Hem die is uw Zoon en onze Heer: dat Gij wilt 
aanvaarden en zegenen deze gaven hier, die wij U aanbieden; dat Gij 
zult heiligen dit brood en deze beker opdat zij ten goede komen aan 
heel de kerk, die Gij geroepen hebt en uitverkoren overal in deze 
wereld. Regeer uw kerk, Heer onze God, wees onze herder; breng 
ons bijeen van heinde en ver en geef ons uw vrede. Dat vragen wij U 
in eenheid met de bisschop van Rome, paus Franciscus, in eenheid 
met onze bisschop Gerard, verenigd ook met allen die, oprecht en 
trouw, uw woord bewaren en het geloof belijden van uw apostelen 
overal in deze wereld. 
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Herinner U de namen, Heer, van allen die U toebehoren en van alle 
mensen die hier voor U staan. Gij kent hun geloof, Gij weet dat zij U 
willen dienen. In naam van hen die U het offer brengen van hun 
aanbidding en hun dankbaarheid, in naam van allen smeken wij U: 
houd hen in leven want op U hopen zij, bevrijd hun hart en maak hen 
heilig, Gij, eeuwige en waarachtige, levende God. 
Wij zegenen en aanbidden U en wij gedenken op deze dag, dat Jezus 
Christus voor ons overgeleverd werd in de handen der mensen, en 
wij smeken U, samen met Maria, altijd maagd, die bij U verheerlijkt 
is, de moeder van Jezus Christus, onze Heer en onze God, met de 
heilige Jozef en met uw apostelen en bloedgetuigen Petrus en Paulus, 
Andreas, Jakobus, Johannes; met Tomas, Jakobus, Filippus, 
Bartolomeus, Matteus, Simon en Taddeus; met Linus en Cletus, 
Clemens en Sixtus, met Cornelius, Cyprianus, Laurentius en 
Chrysogonus, met Johannes en Paulus, Cosmas en Damianus, en met 
al uw heiligen. Om hunnentwil en op hun voorspraak vragen wij: 
wees onze toevlucht, waar wij ook gaan, wees onze kracht. Door 
Christus onze Heer. 
a. Amen. 
 

Neem deze gaven van ons aan, Heer God, aanvaard ons deze avond, 
nu wij gedenken, dat Jezus Christus ons in tekenen van brood en wijn 
zijn Lichaam en Bloed heeft toevertrouwd. 
Beschik over ons en voer ons van dag tot dag naar uw vrede; dat wij 
niet eeuwig verloren gaan maar bij uw uitverkorenen worden geteld. 
Door Christus onze Heer. 
a. Amen. 
 

Ontvang uit onze handen, Heer, dit brood en deze beker; bekrachtig 
en voltooi en zegen deze gaven dat zij voor ons het Lichaam worden 
en het Bloed van Jezus Christus, uw beminde Zoon. 
Die op de avond voor zijn lijden en dood, dat is op deze avond, het 
brood in zijn handen heeft genomen, en zijn ogen opgeslagen heeft 
naar U, God, zijn almachtige Vader, de zegen uitgesproken heeft, 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 
wordt overgeleverd. 
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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. 
a. Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, 
verkondigen wij de dood des Heren, totdat Hij komt. 
 

Daarom gedenken wij, Heer, het lijden en de dood van Jezus Christus, 
uw Zoon, dat Hij verrezen is, dat Hij is opgestegen naar de hemel. 
Tot uw dienst geroepen, tot uw volk gemaakt, geven wij U wat Gij 
ons zelf in handen hebt gelegd: dit ongebroken, vlekkeloze Lam, dit 
brood van eeuwig leven, en deze beker die onze redding is in 
eeuwigheid. 
Keer U niet af, wees ons genadig, zoals Gij in genade hebt aanvaard 
het offer van uw dienaar Abel en dat van Abraham die onze vader is, 
het heilig offer ook van brood en wijn dat uw priester Melchisedek U 
heeft gebracht. Zend dan uw engel, machtige God, om deze gaven en 
gebeden op te dragen naar het altaar van uw heerlijkheid; wij bidden 
U, dat wij die de gemeenschap vieren van deze tafel en delen in het 
Lichaam van uw Zoon en in zijn Bloed, van U gezegend zullen zijn vol 
van genade. Door Christus onze Heer. 
a. Amen. 
 

Herinner U de namen, Heer, van onze broeders en zusters die ons in 
de dood zijn voorgegaan, getekend met het geloof. Dat zij, en allen 
die in Christus zijn ontslapen, in vrede mogen rusten en binnengaan 
in uw land verlicht en vertroost. Door Christus onze Heer. 
a. Amen. 
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Wij zijn van U, met al ons kwaad: op uw barmhartigheid hopen wij. 
Neem ons op in de gemeenschap van uw heiligen, van uw apostelen 
en bloedgetuigen Johannes, Stefanus, Mattias, Barnabas, Ignatius, 
Alexander, Marcellinus, Petrus, Felicitas en Perpetua, Agatha en 
Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia en Clara, en van al die anderen die 
reeds door U verheerlijkt zijn. Behandel ons niet zoals wij verdienen, 
maar schenk ons vergeving, opdat wij mogen delen in hun geluk. 
Door Jezus Christus onze Heer. 
In Hem hebt Gij al wat bestaat geschapen en gezegend, in Hem 
ontvangen wij al uw genade, Hij is ons leven. 
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. 
k./a. (gezongen) Amen. Amen. 
 
 
Gebed van de Heer 
p. Laten wij bidden tot God, onze Vader, met de woorden die 
Jezus ons gegeven heeft: 
a. 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. 
Want van U is het Koninkrijk en de kracht  
en de heerlijkheid in eeuwigheid. 
Amen. 
 
 
Vredesgebed 
p. De vrede des Heren zij altijd met u. 
a. En met uw geest. 
p. Wenst elkaar de vrede. 
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Het breken van het Brood 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de  wereld,  
ontferm u over ons. (2x) 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld,  
geef ons de vrede. 
 
Uitnodiging tot de communie 
p. Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.  
 Zalig zij die genodigd zijn aan de Maaltijd des Heren. 
a. Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt,   
 maar spreek slechts een woord en ik zal gezond worden. 
 
Communiegang met communieliederen 
 
De eerste keer dat het brood werd gedeeld 
De eerste keer dat het brood werd gedeeld 
de wijn werd gedronken de woorden gezegd, 
deed Jezus dat zelf, als herinnering. 
Sinds die avond breken wij brood 
delen de wijn zeggen de woorden 
want verlaten zijn wij niet (2×.) 
 
De Tafel der Armen 
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 hieraan deel geven? 
En die in weelde zwelgen en van niets weten, 
wie zal hen naar gerechtigheid doen verlangen? 
 

Aanschijn der aarde, wie zal jou vernieuwen? 
Hij die alles zal zijn in allen, 
heeft ons bestemd om, aarde, jouw aanschijn te vernieuwen. 

13 



 

 
Gebed na de communie 
 
De altaartafel wordt ontbloot. 
 
U kunt blijven zitten om te luisteren naar een lezing over de arrestatie 
van Jezus. 
 
Nadat zij het hileel gezongen hadden, vertrokken zij naar de Olijfberg. 
Jezus zei hun: “Gij zult allen aanstoot aan mij nemen, want er staat 
geschreven: ‘Ik zal de herder slaan en de schapen zullen verstrooid 
worden’. Maar nadat ik zal opgewekt zijn, zal ik u voorgaan naar 
Galilea”. Zij gingen naar een plaats, Getsemane geheten. Jezus zei tot 
zijn leerlingen: “Zet u hier neder, terwijl ik bid”. Hij nam Petrus, 
Jakobus en Johannes met zich mee en begon zich zeer ontsteld en 
beangst te gevoelen. Hij sprak tot hen: “Mijn ziel is zeer bedroefd, tot 
stervens toe. Blijft hier en waakt”. Nadat hijzelf een weinig verder 
was gegaan, wierp hij zich ter aarde en bad dat, als het mogelijk 
ware, dit uur aan hem voorbij mocht gaan. “Abba, Vader”, zo bad hij, 
“voor U is alles mogelijk. Laat deze beker aan mij voorbijgaan. Doch: 
niet wat ik wil, maar wat Gij wilt”. Toen ging Jezus terug en vond hen 
in slaap. Hij sprak tot Petrus: “Simon, slaapt ge? Ging het dan uw 
krachten te boven één uur te waken? Waakt en bidt, opdat gij niet in 
verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak”. 
Wederom verwijderde Jezus zich en bad met dezelfde woorden. 
Maar toen hij terugkwam, vond hij hen weer in slaap, want hun 
oogleden waren zwaar. Ze wisten niet wat ze hem moesten 
antwoorden. Toen hij voor de derde maal terugkwam, sprak hij tot 
hen: “Slaapt dan maar door en rust uit. Het uur is gekomen, zie!, de 
Mensenzoon wordt overgeleverd in de handen der zondaars. Staat 
op, laten we gaan. Die mij overlevert, is nabij”. 
 
Gelieve daarna de kerk in diepe stilte te verlaten. 
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Bij de uitgang van de kerk staan twee collectemandjes klaar: 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: voor de getroffenen in Oekraïne. Giro555, IBAN NL08 INGB 
0000 0005 55 (7 nullen, 555), t.n.v. Samenwerkende 
Hulporganisaties, Den Haag.  
Dank voor uw gaven! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De vieringen van Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Paasnacht en 
Paaszondag vormen samen één liturgie. Het is daarom mooi als u bij 
alle vieringen aanwezig kunt zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Goede Vrijdag Kruisverering om 15:00 uur in Bennekom en om 19:30 
uur in Bennekom en Ede 
De nacht van zaterdag op zondag Paaswake en eucharistieviering 
om 21:30 uur in Ede 
Paaszondag Paaseucharistieviering om 10:00 uur in Bennekom en om 
10:30 uur in Ede 
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