Witte Donderdag
Wij gedenken en vieren deze dag dat Jezus,
in het spoor van bevrijding en licht, hoop en toekomst gaf.
Licht en hoop… zo noodzakelijk in deze dagen waarin
onze samenleving zo uit zijn gewone doen is.
Onze gedachten zijn bij ieder van u
waarin we gedenken hoe Jezus gegeven liefde is,
als brood dat gebroken en wijn die gedeeld wordt.
Jezus gaat de nacht in
maar niet zonder ons een teken te geven,
een teken dat ons verder doet zien dan de dood.
Wij worden uitgenodigd om mee de nacht in te gaan,
een nacht van breken en delen
van vallen en opstaan
om opnieuw mens te worden.
Uit het evangelie van Marcus (hoofdstuk 14)
Op de eerste dag van het feest van het ongedesemde broden, wanneer men het
paaslam slachtte, zeiden zijn leerlingen tegen de Hem: Waar wilt U dat wij
voorbereidingen gaan treffen voor het Paasmaal? Daarop stuurde Hij twee van
zijn leerlingen eropuit met de opdracht:
Ga naar de stad. Daar zal jullie iemand tegemoet komen die een kruik water
draagt. Volg hem, en zeg waar hij binnengaat tegen de heer des huizes: ; De
meester laat vragen; Waar is de kamer waar Ik met mijn leerlingen het paasmaal
kan houden? ; Hij zal jullie een ruime bovenzaal wijzen, die ingericht is en op
orde gebracht. Maak het daar voor ons klaar. De leerlingen gingen weg en
kwamen in de stad. Ze troffen het aan zoals Hij hun gezegd had, en ze maakten
het paasmaal klaar…
Toen de avond was gevallen, kwam Hij met de twaalf. Terwijl ze aanlagen voor
de maaltijd, zei Jezus: ‘Ik verzeker jullie; een van jullie, die met mij eet, zal mij
uitleveren. Ze werden bedroefd en vroegen een voor een aan hem; Ik ben het
toch niet? Maar hij zei tegen hen;
Het is één van jullie twaalf , die met mij uit dezelfde kom eet.
Want de Mensenzoon zal heengaan zoals over hem geschreven staat, maar wee
de mens door wie de Mensenzoon uitgeleverd wordt;
het zou beter voor hem zijn als hij nooit geboren was.
Terwijl ze aten, nam hij een brood ,sprak het zegengebed uit,
brak het brood ,deelde het uit en zei:

Neem hiervan, dit is mijn lichaam.
En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker,
en allen dronken eruit. Hij zei tegen hen:
Dit is mijn bloed, het bloed van het verbond,
dat voor velen vergoten wordt
Ik verzeker jullie; ik zal niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot de
dag komt dat ik er opnieuw van zal in het koninkrijk van God.

Gebed
Eeuwige God,
dit is het uur waarop wij het laatste avondmaal gedenken.
Toen is Uw Zoon begonnen
het gastmaal aan te richten en ons
een bewijs te geven van zijn liefde.
Laat ons uit dit teken kracht putten
juist nu het ons zo zwaar valt
om te gaan met onverwachte ziekte en dood.
Geef ons een rotsvast vertrouwen
om lief te hebben zonder maat en te komen
tot het leven zonder einde.
Dit vragen wij U voor nu en altijd. Amen.
De viering van Witte Donderdag kunt u met ons mee beleven:
www.stefanus.nl/vieringen-antoniusabt
www.stefanus.nl/vieringen-gh
Veel inspiratie en bemoediging!

