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OPENINGSLIED: GvL 557 met verzen
Refrein:

Wij roemen in’t Kruis van de Heer
Jesus Christus. In Hem is ons Heil,
ons Leven en Verrijzenis,
door wie wij verlost en bevrijd zijn.

God zij genadig en zegene ons,
en dat zijn aanschijn over ons moge lichten. Refrein:
Dan zal de aarde uw weg leren gaan
en alle volken zien verlossing en vrede.

Refrein:

De volken zullen U zegenen, God,
en heel de aarde zal met recht naar Hem op zoek gaan. Refrein:
KRUISTEKEN – WOORD VAN WELKOM
SCHULDBELIJDENIS
KYRIE Missa – L. Rombach
GLORIA Missa
OPENINGSGEBED
DIENST VAN HET WOORD
EERSTE LEZING: Exodus 12, 1-8,11-14
Uit het Boek Exodus
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
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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."
Zo spreekt de Heer
allen:
Wij danken God

ANTWOORDPSALM: Psalm 116 muziek: Bullens
Refrein:

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

1.

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.
Want kostbaar is in de ogen des Heren
het leven van wie Hem vereert. Refrein:

2.

O, Heer, ik ben uw dienaar, Gij hebt mijn boeien geslaakt.
Met offers zal ik U loven, de Naam van de Heer roep ik aan.
Ik zal mijn geloften volbrengen
waar heel zijn volk het ziet.
Refrein:

TWEEDE LEZING: 1 Korinthe 11, 23-26
Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus
aan de christenen van Korinte
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
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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.
Zo spreekt de Heer
allen:
Wij danken God

VERS VOOR HET EVANGELIE:
Refrein: Looft de Heer alle gij volken, looft de Heer.
Een nieuw gebod geef Ik u, zegt de Heer,
dat gij elkaar liefhebt, zoals Ik u heb liefgehad.
EVANGELIE: Johannes 13, 1-15
D/V
De Heer zij met u.
allen:
En met uw geest.
D/V
allen:

Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus
volgens Johannes.
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:
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„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."
Zo spreekt de Heer
allen:
Wij danken God
EV. ACCL.:

Lof en heerlijkheid, wijsheid en dank, eer, macht en sterkte aan onze God,
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid.

HOMILIE
VOORBEDE: gesproken
allen:
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.

DIENST VAN DE EUCHARISTIE
OFFERANDELIED: : GvL 528
Refrein:
Ubi caritas et amor, Deus ibi est!
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:
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:
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:
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B:
allen:

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.

GEBED OVER DE GAVEN
PREFATIE:
B.
De Heer zij met u.
allen:
En met uw geest.
B.
allen:

Verheft uw hart.
Wij zijn met ons hart bij de Heer.

B.
allen:

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:
SANCTUS Missa
Ja Heer, Gij zijt werkelijk de heilige; heel uw schepping moet U wel
prijzen, want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, maakt Gij alles
levend en heilig, in de kracht van de heilige Geest.
Altijd blijft Gij bezig, U een volk bijeen te brengen uit alle naties en
rassen en talen; want van oost tot west moet door een zuivere offergave
hulde worden gebracht aan uw Naam. Wij hebben deze gaven dan ook
hier gebracht om ze aan U toe te wijden.
In alle ootmoed vragen wij U, ze te heiligen door uw Geest, en ze
Lichaam en Bloed te doen zijn van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer,
op wiens woord wij deze geheimen vieren.
Want in de nacht dat Hij werd overgeleverd nam Hij brood en sprak
daarover het dankgebed om uw Naam te verheerlijken. Toen brak Hij het
brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei: NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ
ALLEN, WANT DIT IS MIJN LICHAAM, DAT VOOR U GEGEVEN
WORDT.
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Zo nam Hij ook na de maaltijd de beker en sprak een zegenbede om uw
Naam te verheerlijken. Hij gaf hem 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.
allen:

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Daarom Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven van uw Zoon,
zijn glorievolle verrijzenis, en zijn verheffing aan uw rechterhand;
zo staan wij vol verwachting open voor zijn wederkomst,
en bieden U vol dankbaarheid dit offer aan, zo levend en heilig.
Wij vragen U, Heer: zie welwillend neer op het offer van uw kerk, en wil
er uw Zoon in herkennen, door wiens dood Gij ons met U verzoend hebt.
Geef dat wij mogen worden verkwikt door het nuttigen van zijn Lichaam
en Bloed. Vervul ons van zijn heilige Geest opdat men ons in Christus
zal zien worden tot één lichaam en één geest.
Moge Hij ons maken tot een blijvende offergave voor U: dan zullen wij
het erfdeel verkrijgen dat Gij ons beloofd hebt, samen met Maria, de
heilige Maagd en Moeder van God;
met Sint Jozef haar bruidegom, samen met uw apostelen en martelaren,
de heilige Dominicus, de H.Bonifatius en Gezellen
de H.Martinus en Wiro, de H. Marcus en Vitus,
de Zalige Titus Brandsma
en met allen die in uw heerlijkheid zijn en daar voor ons bidden.
Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen toenemen door
dit offer van uw Zoon, dat ons in handen is gegeven opdat wij met U
worden verzoend. Maak uw volk, onderweg hier op aarde, sterk in liefde
en geloof: samen met uw dienaar Franciscus, onze paus en Cornelis
onze bisschop, met alle bisschoppen, de geestelijkheid en heel het
gelovige volk dat Gij U hebt verworven.
Wij vragen U, welwillend te staan tegenover de wensen van deze
gemeenschap die hier bij U is, en waarvan Gij de Vader zijt. Goede God,
breng in uw barmhartigheid al uw kinderen van overal bijeen.
Laat onze overleden broeders en zusters, ja, laat allen die U lief waren
en die van hier zijn heengegaan, genadig binnen in uw rijk. Ook wijzelf
hopen daar eens te mogen zijn, om met hen samen voor altijd te mogen
genieten van uw heerlijkheid,door Christus onze Heer. In Hem schenkt
Gij alles wat goed is aan deze wereld.
Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn,
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Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid.
allen:
Amen.
ONZE VADER: gebeden
Laten wij…
allen:
Onze Vader, …
Verlos ons, Heer,…
allen:
Want van U is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
VREDEWENS
De vrede des Heren zij altijd met u.
allen:
En met uw geest.
AGNUS DEI Missa
UITNODIGING TOT DE COMMUNIE
Zalig zij…
Zie, het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
allen:

Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt,
maar spreek slechts een woord, en ik zal gezond worden.

COMMUNIELIED

Anima Christi
(Tekst: H. Ignatius van Loyola. Muziek: M. Frisina)

Anima Christi, sanctifica me.
Corpus Christi, salva me.
Sanguis Christi, inebria me.
Aqua lateris Christi, lava me.

Ziel van Christus, heilig mij.
Lichaam van Christus, red mij.
Bloed van Christus, zuiver mij.
Water uit de zijde van Christus,
was mij.

Passio Christi, conforta me.
O bone Jesu, exaudi me.
Intra tua vulnera absconde,
absconde me.

Lijden van Christus, sterk mij.
O goede Jezus, verhoor mij.
Laat mij schuilen in uw wonden.

Ne permittas a te me separari.
Ab hoste maligno defende me.
In hora mortis meae voca me,
voca me.

Laat mij nooit van u gescheiden
worden. Verdedig mij tegen de boze. In
het uur van mijn dood,
roep mij tot U.

Et iube me venire ad te,
Ut cum Sanctis tuis laudem te,
per infinita saecula saeculorum.
Amen.

En roep mij om bij U te komen, om U,
met uw heiligen te loven,
tot in de oneindige eeuwigheid. Amen.
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GEBED NA DE COMMUNIE
OVERBRENGING HEILIG SACRAMENT NAAR TABERNAKEL
Pange Lingua - Louis Vierne (1870 – 1937)
Pange, lingua, gloriosi
Corporis mysterium,
Sanguinisque pretiosi,
quem in mundi pretium,
fructus ventris generosi,
rex effudit gentium.

In supremae nocte cenae
recumbens cum fratribus,'
observata lege plene
cibus in legalibus,
cibis turbae duodenae
se dat suis manibus.

(Loof, mijn tong, het glorierijke
Lichaam en het kostbaar Bloed
van de Koning aller volken,
dat voor onze schuld voldoet,
uitgegoten als de losprijs.
Looft 't geheim dat leven doet.
Op de avond voor zijn lijden
ligt Hij met zijn broeders aan
en nadat met d’oude spijzen
Mozes' wetten is voldaan,
reikt Hij hun de nieuwe schotel,
biedt Zichzelf als spijze aan.)

bewieroking:
Tantum ergo – Louis Vierne (1870 – 1937)
Eren wij dan diep gebogen
dit zo heilig Sacrament,
De oude schaduw is vervlogen
voor dit nieuwe testament.
Wat de zinnen niet vermogen
worde door het geloof gekend.
Ere zij aan God, de Vader,
en dat elke tong belijd’
dat zijn Zoon de macht aanvaard heft
en regeert in heerlijkheid;
lof ook aan de Geest; hun liefde,
hun gelijk in majesteit.
Amen.

ALTAARONTBLOTING
LEZING: Mc. 14: 26.32-42
STILTE
AANBIDDING VAN HET H. SACRAMENT TOT 21.00 UUR
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