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Poperinge 

  



Alles wat over ons geschreven is ZJ 370 

♫♫ Alles wat over ons geschreven is 
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen, 
alle geboden worden thans voldragen, 
alle beproeving van de wildernis. 

 Jezus, de haard van uw aanwezigheid 
zal in ons hart een vreugde vuur ontsteken, 
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken, 
Gij Hogepriester in der eeuwigheid. 

 Dit is uw opgang naar Jeruzalem 
waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen, 
vrede aan allen die uw naam verhogen: 
heden hosanna, morgen kruisigt Hem! 

Kruisteken en genadewens 

Pr.: Wij gedenken de nacht waarin Jezus zich heeft 

overgeleverd aan de dood van het kruis. Deze overlevering 

is het mysterie van Gods oneindige liefde voor ons. De 

betekenis hiervan wordt uitgebeeld in zijn liefdegave aan 

ons bij de H. maaltijd. Door het éne brood en de éne beker 

verzamelt Hij ons in zijn liefde. 

Kyrie-litanie 

L.: Heer, Gij die ons de voeten wast. 

Heer, ontferm U over ons. 

L.: Christus, Gij die de ware Gastheer zijt. 

Christus, ontferm U over ons. 

L.: Heer, Gij die ons toont wat naastenliefde is. 

Heer, ontferm U over ons. 

Gloria 



Openingsgebed 

Pr.: God, daags voor zijn lijden heeft uw Zoon het Heilig 

avondmaal aan zijn Kerk toevertrouwd als teken van zijn 

liefde, als offer van het nieuwe verbond. Wij vragen U: laat 

ons in dit verheven mysterie kracht vinden om lief te 

hebben tot het uiterste en te komen tot het eeuwig leven. 

 Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, 

die met U leeft en heerst in de eenheid van de H. Geest, 

God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. 

Eerste lezing Ex 12, 1-8. 11-14 

Wie zal voor God verschijnen ZJ 355 

♫♫ Wie zal voor God verschijnen, wie gaat er voor ons uit? 
Wie raakt aan Gods geheimen in alle eenzaamheid? 
Het is de hogepriester die alles voor ons doet. 
’t Is onze Here Christus, Hij reinigt ons met bloed. 

 De Heer is voortgevaren, de grote tempel door, 
van buiten bij de schare tot binnen bij Gods oor. 
Daar brengt Hij de gebeden, daar plengt Hij onze schuld. 
Hij won voor ons de vrede, Hij heeft de Wet vervuld. 

 Hoe staat het voorgeschreven in ’t Oude Testament? 
“Een dier boet, met zijn leven, een dier dat God niet kent.” 
Maar Hem, het Lam, zij ere, dat eeuwig is geslacht. 
Wij moeten ons bekeren, ons offer is gebracht. 

Tweede lezing 1 Kor 11, 23-26 

Wij willen samen vieren ZJ 545 

♫♫ Wij willen samen vieren de daden van de Heer, 
wij willen samen zitten rond de tafel van de Heer. 

 Opdat wij met U verbonden zouden zijn tot in de dood, 
hebt Gij werkers uitgezonden met de druiven en het brood. 



Evangelie Joh 13, 1-15 

Homilie 

Zo lief heeft God de wereld ZJ 548 

♫♫ Zo lief heeft God de wereld gehad, 
dat Hij zijn ééngeboren Zoon heeft gezonden, 
opdat wij allen zouden leven 
en nooit verloren gaan. 

 Laat ons elkaar beminnen, 
want inderdaad de Liefde is uit God; 
wie liefheeft, is uit God geboren, 
wie liefheeft kent de Heer, want Hij is liefde. 

 Hierin bestaat de Liefde: 
niet dat wij God het eerst hebben bemind, 
maar wèl, dat Hij zijn Liefde deelde: 
zijn Zoon zond om de wereld te verzoenen. 

 Al wie belijdt dat Jezus 
de ééngeboren Zoon is van God: 
in hem is Godes Geest aanwezig; 
komt laten wij geloven in de Liefde. 

 Als iemand durfde zeggen: 
“God heb ik lief, maar neen, mijn broeder niet!” 
Hij zou Gods groot gebod miskennen: 
wie God bemint, beminne ook zijn broeder. 

  



Voorbeden 

Laat ons bidden… ZJ 10b 

Pr.: Jezus heeft vurig verlangd deze maaltijd met ons te vieren. 

Bidden we daarom vol vertrouwen: 

L.: Voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het 

religieuze leven. Dat velen Gods roepstem horen en in 

geloof op deze stem antwoorden. 

L.: Voor dienstbare mannen en vrouwen die het Evangelie 

voorleven. Dat zij ons door hun getuigenis tonen waar het 

als christen op aankomt. 

L.: Voor wie lijden onder ziekte of eenzaam door het leven 

gaan. Dat God hun de kracht geeft om de moed niet te laten 

zakken. 

L.: Voor wie niet in de mogelijkheid zijn om Eucharistie te 

vieren. Dat zij zich in gebed verbonden weten met de 

Pastorale Eenheid en de wereldkerk. 

Pr.: Heer, zie neer op deze gemeenschap waarvoor uw Zoon 

zich in dienstbaarheid heeft overgeleverd. Verhoor genadig 

ons gebed, nu wij het bruiloftsmaal gaan vieren waarvan 

Gij de Gastheer zijt, door Christus, onze Heer. 

Offertorium 

  



Gebed over de gaven 

Pr.: Heer, wij vragen U de genade dat wij waardig deelnemen 

aan de viering van dit mysterie. Want Gij voltrekt het werk 

van onze verlossing wanneer wij samenkomen om het offer 

te vieren van Christus onze Heer. 

Onze Vader… 

Vredeswens 

Communie 

Nu valt de nacht ZJ 375 

♫♫ Nu valt de nacht. Het is volbracht: 
de Heer heeft heel zijn leven 
voor het menselijk geslacht 
in Gods hand gegeven. 

 De wereld gaf Hem slechts een graf, 
zijn wonen was Hem zwerven; 
al zijn onschuld werd Hem straf 
en zijn leven sterven. 

 ’t Is goed, o Heer, Gij hoeft de eer 
van God niet meer te staven. 
Leggen wij ons bij U neer, 
in uw dood begraven. 

Gebed na de Communie 

Pr.: Almachtige God, aan de maaltijd van uw Zoon hebt Gij ons 

nieuwe kracht geschonken voor dit leven. Wij bidden U: 

verleen ons eens het goddelijk leven in overvloed. Door 

Christus onze Heer. 

  



Naar het rustaltaar… 

L.: We zijn met Jezus het uur ingegaan 

dat Hem brengt naar Golgota, 

naar de gave van zijn leven tot het uiterste. 

Laten we nu bij Hem waken en bidden, 

om in overgave en trouw 

samen met Hem 

ons leven neer te leggen in Gods handen. 

In stille nacht ZJ 381 

♫♫ In stille nacht houdt Hij de wacht 
waar alle and’ren slapen. 
De ogen zwaar, de harten moe, 
hebben wij Hem verlaten. 

 Een beker vol van vreugdewijn 
heeft Hij met ons gedronken. 
Een bitt’re kelk vol eenzaamheid 
hebben wij Hem geschonken. 

 In stille nacht heeft Hij volbracht 
de doortocht voor ons leven. 
De nieuwe morgen van Gods trouw 
heeft Hij ons doorgegeven. 

 Tot aan het einde van de tijd 
zal ik zijn wachtwoord horen: 
Waakt dan en bidt! Dan raak ik nooit 
meer aan de nacht verloren. 

  



Bezinning bij Johannes 

Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijnbouwer. 
Elke rank aan Mij die geen vrucht draagt, snijdt Hij af. 

En elke rank die wel vrucht daagt zuivert Hij, 
opdat zij meer vrucht mag dragen. 

(Joh 15, 1-2) 

Dit is mijn gebod, dat gij elkaar lief hebt, 
zoals Ik u heb liefgehad. 

Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, 
dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. 

(Joh 15, 12-13) 

Niet gij hebt Mij uitgekozen, maar Ik u 
en Ik heb u de taak gegeven op tocht te gaan 

en vruchten voort te brengen die blijvend mogen zijn. 
Dan zal de Vader u geven al wat gij Hem in mijn Naam vraagt. 

Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt. 

(Joh 15, 16-17) 

Laat uw hart niet verontrust worden. 
Gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. 

In het huis van mijn Vader is ruimte voor velen. 
Ware dit niet zo, dan zou Ik het u hebben gezegd, 
want Ik ga heen om een plaats voor u te bereiden. 

En als Ik ben heengegaan en een plaats voor u heb bereid, 
kom Ik terug om u op te nemen bij MIJ, 

opdat ook gij zult zijn waar Ik ben. 

(Joh 14, 1-3) 


