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H. Livinusparochie 
in Herzele & Sint-Lievens-Houtem 

Bisdom Gent 

Witte Donderdagwake 
 

Bidden in de Goede Week 
op weg naar Pasen 

 

 

In deze wake willen we bidden en zingen. 
We willen ons voorbereiden op de Verrijzenis van de Heer. 

We willen tijd maken voor Hem. Stil worden. 
We willen herdenken hoe Hij de voeten waste. 

Brood brak en deelde. Wijn vergoot. Zijn leven voor ons gaf. 
 

INTREDELIED: Gedenken wij dankbaar 
(uit: Zingt Jubilate, uitgeverij Averbode) 
 

1. Gedenken wij dankbaar de daden des Heren, 

zijn leven, zijn dood en verrijzenis. 

En dat wij oprecht tot Jezus ons bekeren, 

die onze God en leidsman ten leven is. 

 

2. Hoe hadden wij onze bestemming vernomen, 

was Jezus de weg niet ten einde gegaan. 

Wie zouden wij zijn, als Hij niet was gekomen 

om in zijn lichaam onze dood te doorstaan. 

 

3. Hoe zouden wij ooit voor elkaar kunnen leven, 

had Hij ons de liefde niet voorgeleefd, 

die tot de dood zich prijs heeft willen geven, 

die, Zoon van God, ons aller slaaf is geweest. 

 

4. Gij eerste der mensen, die weerloos en eenzaam 

als graan in de aarde gestorven zijt. 

Gij wordt ons brood, maak ons met U gemeenzaam, 

van harte maak tot wederdienst ons bereid.  
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LEZING Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus 
   aan de christenen van Korinthe (11,23-26) 
 

In de nacht waarin Hij brood nam 
 

 

LIED: De Heer richt op zijn berg een maaltijd aan 
(uit: Zingt Jubilate, uitgeverij Averbode) 
 

1. De Heer richt op zijn berg een maaltijd aan 

van spijs en merg, van uitgelezen wijnen, 

van heind' en ver zal men aan tafel gaan, 

de Heer is gul en goed voor al de zijnen. 

 

2. Gezuiverd en belegen is de wijn, 

zo rood als bloed, gerijpt tot heil en zegen; 

op deze berg zal 't feestlijk toeven zijn, 

hier leidt de Heer ons heen langs alle wegen. 

 

3. Op deze berg neemt Hij de sluier weg, 

waar alle volkeren mee zijn omwonden; 

de duisternis zal worden afgelegd, 

geheimen opgeklaard, boeien ontbonden. 

 

4. Wij treden aan het ontoegank'lijk licht, 

wij volkeren, wij heidenen, wij mensen; 

wij zien het ‘leven zelf’ in het gezicht. 

God haalt ons thuis van achter alle grenzen. 

 

5. En Hij, het ‘leven zelf’, verslindt de dood 

tot overwinning; en van alle ogen 

wist Hij de tranen af. Het ochtendrood 

gaat stralend op, een opgang uit den hoge. 

 

6. Dit zeiden zijn profeten in zijn geest: 

de ban-kring van de dood zal zijn gebroken, 

de smaad van Israël wordt uitgewist; 

zo zal het gaan, want zo heeft Hij gesproken. 
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EVANGELIELEZING (Joh 13,1-15) 

 

Hij gaf een bewijs van zijn liefde 
 

 

KORTE HOMILIE 
 

 

LIED: Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 
(uit: Zingt Jubilate, uitgeverij Averbode) 
 

1. Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 

en hoe onzegbaar ons nabij. 

Gij zijt gestadig met ons bezig, 

onder uw vleugels rusten wij. 

 

2. Gij zijt niet ver van wie u aanbidden, 

niet hoog en breed van ons vandaan. 

Gij zijt zo mens'lijk in ons midden, 

dat Gij dit lied wel zult verstaan. 

 

3. Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen 

en niemand heeft u ooit gezien. 

Maar wij vermoeden en geloven 

dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient. 

 

4. Gij zijt in alles diep verscholen, 

in al wat leeft en zicht ontvouwt. 

Maar in de mensen wilt Gij wonen, 

met hart en ziel aan ons getrouwd. 

 

5. Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 

waar ook ter wereld mensen zijn. 

Blijf zo genadig met ons bezig, 

tot wij in U volkomen zijn.. 

 

 

AANBIDDING (5 minuten) 
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VOORBEDE 
(10 h uit: Zingt Jubilate, uitgeverij Averbode) 
 

A/ Heer, wees ons genadig, blijft bij ons. 
Heilige God, bewaar ons. 

 

 

ONZEVADER 
 

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. 

 

 

TANTUM ERGO 
Tantum ergo Sacramentum veneremur cernui; 

et antiquum documentum novo cedat ritui; 

praestet fides suppelementum sensuum defectui. 

Genitori, Genitoque laus et jubilatio, 

salus, honor, virtus quoque sit et benedictio: 

procedenti ab utroque compar sit laudatio. Amen 

 
Laten wij dan, neergebogen, dit zo heilig Sacrament vereren; dat het oude beeld nu wijke voor 
de nieuwe plechtigheid; dat het geloof aanvulle wat de zinnen niet begrijpen. Aan de vader, aan 
de Zoon zij lof en jubelzang, heil, eer en kracht zij Hun en zegening; lof ook aan die van hen 
beide uitgaat, gelijk in majesteit. Amen 
 

 

ZEGEN MET SACRAMENT 
 

 

LOFPRIJZING: God heeft Hem hoog verheven 
(26 g uit: Zingt Jubilate, uitgeverij Averbode) 
 

God heeft Hem hoog verheven en Hem de Naam verleend 

die boven alle namen is: Jezus Christus is de Heer. 


