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INLEIDENDE TEKST 
Vanavond staan wij aan het begin van het ‘uur van de Heer’, 
het begin van drie dagen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.  
Vanuit twee perspectieven wordt ons de sleutel aangereikt om Goede 
Vrijdag, Stille Zaterdag en Paaszondag te begrijpen. 
In het teken van het gebroken brood en de gedeelde beker wijn vat Jezus 
de zin van zijn leven en sterven samen: liefde die zich geeft tot het uiterste 
en die verlossing en bevrijding brengt.  
In de voetwassing toont hij daarvoor een concrete weg: je eigen belangen 
aan de kant zetten en de plaats van de dienstknecht innemen. 
Dat is wat Jezus de komende uren zal doen: liefhebben tot Hij eraan sterft, 
in het vertrouwen dat God deze keuze niet verloren laat gaan.  
Wij krijgen deel aan deze liefde die van de dood naar het leven voert.  
Eten van het eucharistische brood en drinken uit de beker doen ons 
immers delen in het leven van Jezus. 
We mogen ons door Hem laten aanraken, onze voeten laten wassen. 
En we blijven zijn deelgenoten als ook wij elkaar de voeten wassen.  
 
Laten we rechtstaan om Christus in ons midden te ontvangen. 
 
INTREDEZANG: “NOS AUTEM” - Gal. 6, 14 ; Ps. 67 (66) 
Nos autem gloriari oportet in 
cruce Domini nostri Iesu Christi: 
in quo est salus, vita, 
et resurrectio nostra 
per quem salvati, 
et liberati sumus. 
Deus misereatur nostri, 
et benedicat nobis 
illuminet vultum suum super nos 
et misereatur nostri. 

Wij echter moeten roemen op het 
kruis van onze Heer Jezus Christus: 

in Hem toch ligt ons heil, 
ons leven en onze verrijzenis. 

Door Hem zijn wij 
verlost en bevrijd. 

God zij ons genadig, 
en zegene ons 

en zie goedgunstig 
op ons neer. 
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KRUISTEKEN en ZEGENWENS 
Welkom u allen, gekomen om te breken en te delen 
rond dat Woord van God, dat voor ons gesproken is,  
rond het gebaar van 'breken en delen', ons nagelaten.  
De goede God moge in ons midden zijn:  
Vader, Zoon en heilige Geest.  
 
KYRIE  (ZJ 38)  

V Als het Hosannageroep wegebt, 
 mogen wij erop vertrouwen dat God ons nabij blijft  
 als wij bidden om ontferming. 
 
L Heer, Gij gaat aan tafel met ieder, 

zonder aanziens des persoons. 
Aanvaard ook ons zoals wij zijn. 

 Heer, ontferm U. 
 
L Christus, door dienaar te worden 

zijt Gij de eerste van allen geworden.  
Reken ons onze tekorten niet aan.  

 Christus, ontferm U. 
 
L Heer, Gij zijt een voorbeeld geworden 

voor allen die van U willen getuigen.  
Vul ons gebrek aan liefde aan. 

 Heer, ontferm U. 
 
V Moge de barmhartige God naar ons omzien  

en zich over ons ontfermen; 
moge Hij ons hart raken en genezen, ons zijn liefde leren 
en ons eens brengen tot het volle en eeuwige leven. 
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GLORIA  (ZJ 38) 
Priester: 
Eer aan God in den hoge. 

Nu luiden de feestklokken en alle bellen in de kerk. 
Het orgel speelt feestelijk, met alle registers open. 
Na het inzetten van het Gloria zwijgen de klokken  
en het orgel, tot de Paaswake. 
 

Voorganger zet in, dan afwisselend koor en volk: 
 
Vz.  en vrede op aarde aan de mensen 

die Hij liefheeft. 
Wij loven U. Wij prijzen en aanbidden U. 
Vz.  Wij verheerlijken U en zeggen U dank 

voor uw grote heerlijkheid. 
Heer God, hemelse Koning, God, almachtige Vader; 
Vz.  Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus, 

 Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader; 
Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons; 
Vz.  Gij die wegneemt de zonden der wereld, 

 aanvaard ons gebed; 
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over ons. 
Vz.  Want Gij alleen zijt de Heilige, 
Gij alleen de Heer, 
Vz.  Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus, 

met de heilige Geest 
in de heerlijkheid van God de Vader. Amen. 
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OPENINGSGEBED 
V God, 

dit is het uur waarop wij het laatste avondmaal gedenken. 
Toen is uw Zoon begonnen 
het gastmaal aan te richten 
van zijn liefde voor de mensen, 
en met de dood voor ogen, 
heeft Hij ons zijn offer toevertrouwd 
tot aan het einde van de dagen. 
Laat ons uit dit zo grote teken 
de kracht putten tot liefde zonder grenzen 
en tot eeuwig leven. 
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. 

 
 
EERSTE LEZING:  EXODUS  12, 1-8, 11-14 
Het Joodse paaslam: een verre afbeelding van Christus, die zichzelf als 
Paaslam geeft.  Zo leidt God zijn volk naar het Beloofde Land. 
 
ANTWOORDPSALM (Ps. 116) ZJ P 238 
Refr.: De beker der zegening geeft gemeenschap met 
het bloed van Christus 
 
Hoe kan ik mijn dank betuigen 
voor al wat de Heer mij gaf? 
De beker des heils zal ik nemen, 
aanroepen de Naam van de Heer. Refr. 
 
Want kostbaar is in het oog van de Heer 
het sterven van zijn getrouwen. 
O Heer, ik ben uw dienaar, 
Gij hebt mijn boeien geslaakt. Refr. 
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U zal ik een lofoffer brengen, 
aanroepen de naam van de Heer. 
Ik zal mijn geloften volbrengen 
waar heel zijn volk het ziet. Refr. 
 
TWEEDE LEZING:  1  KORINTIERS  11, 23-26 
In iedere eucharistieviering gebeurt al datgene wat Jezus heeft voorgedaan, 
met alle weldoende gevolgen, tot geluk van de gelovigen. 
 
 
ACCLAMATIE  (ZJ 3c) 
Barmhartig de Heer en genadig. 
Allen: Barmhartige Heer, genadige God. 
Lankmoedig en rijk aan ontferming. 
Allen: Barmhartige Heer, genadige God. 
 
 
 
 
 
 
EVANGELIE:  JOHANNES 13, 1-15 
Jezus wast de voeten van zijn leerlingen. 
Ook nu toont Jezus hoe hij  
de zijnen grenzeloos liefheeft. 
 
 
ACCLAMATIE (ZJ 8c) 
U komt de lof toe, U het gezang, 
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest, 
in alle eeuwen der eeuwen. 
HOMILIE 
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VOORBEDEN 
L. Voor de paus, de bisschoppen en de priesters: 
om een nederig en dienstbaar hart  
bij het uitoefenen van hun leidinggevende taak. 
Laat ons bidden. 

UBI CARITAS ET AMOR, UBI CARITAS, DEUS IBI EST ! 

 

L. Voor mensen die leven in verzuurde en verharde relaties: 
om openheid en ontvankelijkheid  
voor het ideaal van de dienstbare liefde. 
Laat ons bidden. 

UBI CARITAS ET AMOR, UBI CARITAS, DEUS IBI EST! 

 

L. Voor mensen die gebukt gaan onder het besef van schuld:  
om verzoening en bevrijding door de kracht van Jezus’ Geest. 
Laat ons bidden. 

UBI CARITAS ET AMOR, UBI CARITAS, DEUS IBI EST! 

 

L. Voor ons hier samen: 
om blijvende dankbaarheid en eerbied  
voor het voedsel dat we in de eucharistie ontvangen, 
als bron van leven en liefde.  
Laat ons bidden. 

UBI CARITAS ET AMOR, UBI CARITAS, DEUS IBI EST! 

 

V. Heer God,  
wij durven tot U komen met al onze vragen  
omdat Gij ons in uw Zoon hebt getoond 
hoe groot uw liefde is voor de mensen.  
Aanhoor onze beden als het gebed van Jezus,  
uw Zoon en onze Heer. 
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OFFERANDE en BEWIEROKING  
 
LIED: U kennen, uit en tot U leven  (ZJ 728) 
U kennen, uit en tot U leven, 
Verborgene die bij ons zijt, 
zolang ons ’t aanzijn is gegeven, 
de aarde en de aardse tijd,- 
o Christus, die voor ons begin 
en einde zijt, der wereld zin! 
 
Gij zijt het brood van God gegeven, 
de spijze van de eeuwigheid; 
Gij zijt genoeg om van te leven 
voor iedereen en voor altijd. 
Gij voedt ons nog, o hemels brood, 
met leven midden in de dood. 
 
Gij zijt het water ons ten leven; 
de bronnen van de eeuwigheid 
zijn ons ter lafenis gegeven, 
zijn doorgebroken in de tijd. 
O Gij, die als een bron ontspringt 
in elk die tot U komt en drinkt. 
 
Gij zijt het licht van God gegeven, 
een zon die nog haar stralen spreidt 
wanneer het nacht wordt in ons leven, 
wanneer het nacht wordt in de tijd. 
O licht der wereld, zie er is 
voor wie U kent geen duisternis. 
 
Gij zijt de wijnstok van het leven, 
in duizend ranken uitgebreid, 
het leven, ons in U gegeven, 
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draagt goede vruchten op zijn tijd. 
Laat ons uw ranken zijn voorgoed, 
doorstroom ons met uw hartebloed. 
 
Gij zijt tot herder ons gegeven, 
wij zijn de schapen die Gij weidt; 
waar Gij ons leidt is ’t goed te leven, 
Heer, die ons voorgaat door de tijd. 
Wie bij U blijft en naar U ziet, 
verdwaalt in deze wereld niet. 
 
O Christus, ons van God gegeven, 
Gij tot in alle eeuwigheid 
de weg, de waarheid en het leven, 
Gij zijt de zin van alle tijd. 
Vervul van dit geheimenis 
uw kerk die in de wereld is. 
 
 
GEBED OVER DE GAVEN 
 
EUCHARISTISCH GEBED  

 

HEILIG (ZJ 38) 
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. 
 
 
ONZE VADER 
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LAM GODS (ZJ 38) 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.  
Ontferm u over ons 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.  
Ontferm u over ons 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.  
Geef ons de vrede 
 
 
COMMUNIE (orgelspel) 
 
  
LIEDEREN  
 
  
LIED: Toen Jezus in zijn uur gekomen was  (ZJ 359) 
Toen Jezus in zijn uur gekomen was 
om deze wereld te verlaten, 
heeft hij ten einde toe ons liefgehad. 
De veelgeliefde zoon van God de Vader 
wordt een slaaf die onze voeten wast, 
wordt een slaaf die onze voeten wast. 
 
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, 
teken van de geest die hem bezielt. 
 
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; 
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vrede geef ik u, heeft hij gezegd, 
vrede geef ik u, heeft hij gezegd. 
 
Toen Jezus in de hof gekomen was, 
heeft hij in grote angst gebeden, 
maar er was niemand die hem antwoord gaf. 
Een vriend heeft hem verkocht en uitgeleverd 
toen hij in zijn uur gekomen was, 
toen hij in zijn uur gekomen was. 
 
SLOTGEBED 
Heer Jezus, 
U waste de voeten van uw leerlingen, 
toen het werk van een slaaf, een verrassend teken. 
Het gewone werd ongewoon. 
Open onze ogen voor de vele mensen 
die ons vandaag zomaar ten dienste staan. 
Vul ons hart met dankbaarheid 
en leer ons onze naaste spontaan nabij te zijn 
in de kleine dingen van elke dag. 
PROCESSIE NAAR HET RUSTALTAAR ("HOVEKE") 
Inleiding: 
De klokken zwijgen. 
Het is stil geworden. Doodstil. 
Goede Vrijdag komt dichterbij. 
We weten wat toen met Jezus is gebeurd. 
Na het feestelijk samenzijn gaat Jezus naar de Olijfberg. 
Zijn vrienden gaan met Hem mee. 
Dit moment willen wij in herinnering brengen. 
We willen meetrekken met Jezus, naar de stilte van het rustaltaar. 
Dit doen we als eerbetuiging, maar ook als engagement. 
In de hof van Olijven willen we proberen te waken en te bidden. 
We willen wakker zijn voor de noden van deze tijd  
en terzelfder tijd wakker zijn  



 12 

voor de aanwezigheid van God in Jezus. 
U kunt in de dekenale kerk komen bidden,  
Morgenvoormiddag, Goede Vrijdag, en in de vroege namiddag.  
Welkom in de kerk van Sint-Maria-Oudenhove en in de dekenale kerk  
morgennamiddag van 14u30 tot 17u en in de kerk van Velzeke van 18u30 
tot 20u voor een moment van individuele bezinning bij het kruis.  
Er is een priester aanwezig voor het sacrament van de verzoening, dat we op 
een eenvoudige en veilige wijze kunnen vieren.  
 
PANGE LINGUA  

Pange, lingua, gloriosi 
Corporis mysterium, 
Sanguinisque pretiosi, 
quem in mundi pretium, 
fructus ventris generosi, 
rex effudit gentium. 

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. 

  

Nobis datus nobis natus 
ex intacta Virgine, 
et in mundo conversatus, 
sparso verbi semine, 
sui moras incolatus 
miro clausit ordine.  
 
In supremae nocte cenae 
recumbens cum fratribus,' 
observata lege plene 
cibus in legalibus, 
cibis turbae duodenae 
se dat suis manibus.  

Hij, die uit de Maagd geboren 
als een kind van ons geslacht, 

God met ons werd en als zaaier 
strooide 't woord met grote macht, 

deed het wonder aller wond'ren 
toen zijn loopbaan was volbracht. 

 
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.   
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Tantum ergo Sacramentum 
veneremur cernui: 
et antiquum documentum 
novo cedat ritui: 
praestet fides supplementum 
sensuum defectui.  

 

Eren wij dan diep gebogen 
dit zo heilig Sacrament. 

d'Oude schaduw is vervlogen 
voor dit nieuwe testament. 

Wat de zinnen niet vermogen 
worde door 't geloof gekend.  

  

Genitori, Genitoque 
laus et jubilatio, 
salus, honor, virtus quoque 
sit et benedictio: 
Procedenti ab utroque 
compar sit laudatio. 
Amen. 

Ere zij aan God de Vader, 
en dat elke tong belijd' 

dat zijn Zoon de macht aanvaard 
heeft 

en regeert in heerlijkheid; 
lof ook aan de Geest: hun liefde 

hun gelijk in majesteit. 
Amen. 

 
 
 
Panem de coelo praestitisti eis. 
Omne delectamentum in se habentem. 
(Brood uit de hemel hebt Gij ons gegeven. 
Dat ons opneemt in uw liefde en laat delen in uw vreugde.) 
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