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Gastvrijheid 
 
Gastvrijheid is 
je huis uitnodigend openstellen voor de ander. 
Gastvrijheid is 
je brood delen met hen die honger hebben. 
Gastvrijheid is 
eenzamen opnemen in je eigen kring. 
Gastvrijheid is 
vreemdelingen en minderheden zonder 
vooroordelen tegemoet gaan. 
Gastvrijheid is 
de deur van je hart openzetten voor je 
medemens, 
naar het voorbeeld van Jezus: 
"Het mijne is het jouwe neem maar wat je nodig 
hebt." 
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Begroeting 
Welkom u in de kapel aanwezig en u die via de livestream met 
ons verbonden bent in deze viering op Sacramentsdag. 
Sacramentsdag is de naam van de dag, waarop er speciale 
aandacht is voor de instelling van het sacrament van het altaar 
oftewel de eucharistie. Uiteraard staat dit sacrament centraal 
tijdens iedere eucharistieviering en helemaal op Witte 
Donderdag. Dat is de dag waarop Jezus het Laatste 
Avondmaal vierde met zijn leerlingen en brood en wijn 
uitdeelde met de woorden: “Dit is mijn Lichaam” en “Dit is mijn 
Bloed”. Maar omdat er op Witte Donderdag, zo vlak voor 
Goede Vrijdag, moeilijk sprake kan zijn van een feestelijk 
gedenken, is er in de 13de eeuw een extra dag voor 
aangewezen en wel de tweede donderdag na Pinksteren. Op 
die dag werden er vroeger overal sacramentsprocessies 
gehouden, waarbij de hostie in een “monstrans” plechtig werd 
rondgedragen. In onze tijd wordt Sacramentsdag in veel 
landen en zo ook in Nederland op de zondag na deze 
donderdag gevierd. Wij wensen u een fijne en inspirerende 
viering toe in de naam van de Vader, Zoon en Heilige geest. 
Amen.  
 
Lied: Zo maar een dak  
Zomaar een dak boven wat hoofden  
deur die naar stilte openstaat. 
Muren van huid, ramen als ogen, 
speurend naar hoop en dageraad.  
Huis dat een levend lichaam wordt  
als wij er binnen gaan  
om recht voor God te staan. 
 
Woorden van ver, vallende sterren,  
vonken verleden hier gezaaid. 
Namen voor Hem, dromen, signalen,  
diep uit de wereld aangewaaid. 
Monden van aarde horen en zien,  
onthouden, spreken voort 
Gods vrij en lichtend woord. 
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Tafel van Eén, brood om te weten   
dat wij elkaar gegeven zijn. 
Wonder van God, mensen in vrede, 
oud en vergeten nieuw geheim.  
Breken en delen, zijn wat niet kan,   
doen wat ondenkbaar is, 
dood en verrijzenis. 
 
Inleidende gedachte 
Het is een uitdaging om in een viering van Woord en Gebed 
aandacht te geven aan het feest dat de kerk vandaag viert: 
Sacramentsdag. Sacramentsdag gaat over het sacrament van 
de eucharistie. Ook al vieren wij nu geen eucharistie, er is alle 
reden om blij te zijn met dit sacrament. Te midden van allerlei 
andere vormen biedt de eucharistie de kans voor een 
bijzondere vorm van Gods aanwezigheid onder ons. 
Omdat er steeds minder priesters zijn is het niet altijd meer 
mogelijk om Gods aanwezigheid te ervaren in het brood en de 
wijn tijdens een eucharistieviering. Een mens leeft echter niet 
van brood alleen en gelukkig kunnen we Hem op nog vele 
andere manieren in ons leven ervaren. Daar willen we samen 
met u vanmorgen ook bij stilstaan.  
 
Toelichting van het symbool 
Wij hebben gekozen voor de kaars als symbool voor deze 
viering. De paaskaars neemt een belangrijke plaats in. Ieder 
jaar met Pasen is er nieuwe kaars.  
De kaars heeft verschillende betekenissen. De kaars staat 
symbool voor Jezus die uit de dood verrezen is en geeft ons 
hoop en kracht dat er na alle donkere tijden toch weer licht zal 
zijn. Om God dichtbij te weten en zijn hoop en kracht te 
voelen, steken wij thuis ook weleens een kaarsje aan voor 
iemand die steun nodig heeft, bijvoorbeeld omdat die persoon 
voor een operatie staat of een examen moet doen. Maar ook 
wordt een kaars aangestoken voor een overleden dierbare. 
Het maakt het gemis of bepaald gevoel van verlies of verdriet 
tastbaar en kan troost bieden.  
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Bij het begin van deze viering steken wij de kaars op het altaar 
aan met het licht van de paaskaars. Dit is voor ons het teken 
van de aanwezigheid van God in het licht van de kaars en het 
herinnert ons eraan om ook licht en warmte te zijn voor elkaar 
opdat wij Gods aanwezigheid behalve in Brood en Wijn ook in 
elkaar ervaren. 
 
Openingswoord  
God had geen ingewikkelde verhalen nodig, geen bibliotheken 
en computers vol uitleg. Toen Hij zijn verbond met de mensen 
wilde vieren, nodigde Hij hen simpelweg aan zijn tafel om 
samen te eten. Brood en wijn delen met elkaar en zo God in je 
midden weten. Eenvoudiger kan haast niet. 
Het is maar goed dat er alledaagse dingen zijn, zoals een bos 
bloemen of een trouwring, een mooie tekening of een 
zorgvuldig uitgezocht cadeautje. Ze stellen ons in de 
gelegenheid om er onze gevoelens mee tot uitdrukking te 
brengen. Zo zijn ook het brood en de wijn van de eucharistie 
heel bijzonder. Samen verbeelden ze de aanwezigheid van 
Christus in ons midden. Wij zijn op dit moment samen rond 
een belangrijk boek, ook zo’n belangrijk symbool: de Bijbel, 
Gods Woord.  
In de teksten van die Bijbel weten we God aanwezig. Hij 
spreekt er ons in toe met zijn Woord. Nu is dit allemaal wel 
mooi gezegd, maar de vraag is of we dat ook zo beleven? 
 
Openingsgebed  
Goede God,  
Op deze Sacramentsdag danken wij U voor de verheven 
tekenen van brood en wijn waarin wij de aanwezigheid 
zien van Jezus, uw Zoon. Wij bidden U dat wij daarnaast 
oren en ogen ontwikkelen voor al die andere 
mogelijkheden waarin U zich bij ons wilt aandienen. Geef 
dat wij al die tekenen en symbolen herkennen en er 
eerbiedig mee omgaan. Dat vragen wij U door Christus 
onze Heer. Amen 
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Vergevingsmoment  
Tussen ons, mensen, gaat het weleens fout. 
Om die keren dat wij er niet in slaagden 
om het met elkaar eens te worden 
vragen wij God en elkaar om vergiffenis. 
 
Wij bidden U en elkaar om vergeving 
voor die keren dat wij onvoldoende  
hebben gedeeld van onze overvloed. 
Heer, ontferm U over ons. 
Heer, ontferm U over ons. 
 
Wij bidden U en elkaar om vergeving 
omdat wij het moeilijk vinden om eerlijk toe te geven dat wij 
elkaar broodnodig hebben. 
Christus, ontferm U over ons. 
Christus, ontferm U over ons. 
 
Wij bidden U en elkaar om vergeving 
omdat wij ons misschien niet altijd voldoende inzetten 
om Jezus zijn voorbeeld te volgen. 
Heer, ontferm U over ons. 
Heer, ontferm U over ons. 
 
God, wij vragen eerlijk en gemeend om vergeving voor deze 
tekortkomingen.  
Amen. 
 
Eerste lezing 
Echt door iets of iemand geboeid, geráákt worden … het zal 
altijd van twee kanten moeten komen. Wat “doet mij” iemand, 
als ik mij van míjn kant niet echt voor hem openstel? Hoe zou 
de foto van mijn overleden vader mij zijn aanwezigheid kunnen 
laten voelen als ik geen echte aandacht voor de foto weet op 
te brengen? Zou het met het brood en de wijn van de 
eucharistie anders gesteld zijn? Kan God daarin voor ons 
aanwezig komen, als wij van onze kant Hem daarin niet willen 
zien? En zou dat anders liggen als het om Gods spreken gaat 
met behulp van teksten uit de Bijbel?  
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Ach konden wij God maar beter verstaan. Zagen we God maar 
wat meer in de dingen om ons heen … in al wat leeft … vooral 
ook in de andere mens … 
 

Lied: Het lied van de Heer in ons midden 
Omdat Hij niet ver wou zijn is de Heer gekomen.  
Midden in wat mensen zijn heeft Hij willen wonen. 
Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
 
Refrein: 
Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
 
Overal nabij is Hij mens'lijk allerwegen.  
Maar geen mens herkent Hem, Hij wordt gewoon 
verzwegen. 
Midden onder u staat Hij die Gij niet kent. 
Refrein. 
 
God van God en licht van licht aller dingen hoeder  
heeft een mens'lijk gezicht aller mensen broeder. 
Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
Refrein. 
 
Wilt daarom elkander doen alle goeds geduldig.  
Weest elkaar om zijnentwil niets dan liefde schuldig.  
Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
Refrein. 
 
Weest verheugd, van zorgen vrij: God die wij aanbidden  
is ons rakelings nabij, wonend in ons midden.  
Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
Refrein. 
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Evangelie: 
Uit de blijde boodschap van onze Heer Jezus Christus volgens 
Marcus.  (14,12-16.22-26) 
 
Op de eerste dag van het Feest van het ongedesemde brood, 
wanneer het pesachlam wordt geslacht, zeiden zijn leerlingen 
tegen Jezus: ‘Waar moeten wij het pesachmaal gaan 
voorbereiden, zodat u het kunt eten?’ Hij stuurde twee van zijn 
leerlingen op pad en zei tegen hen: ‘Ga naar de stad. Daar zal 
een man die een kruik water draagt jullie tegemoetkomen; volg 
hem, en wanneer hij ergens binnengaat, moeten jullie tegen de 
heer des huizes zeggen: “De Meester vraagt: ‘Waar is het 
gastverblijf, waar ik het pesachmaal met mijn leerlingen kan 
eten?'” Hij zal jullie een grote bovenzaal wijzen, die al is 
ingericht en waar alles gereed staat; maak daar het 
pesachmaal voor ons klaar.’ De leerlingen vertrokken naar de 
stad, en alles gebeurde zoals hij had gezegd, en ze bereidden 
het pesachmaal. Terwijl ze aten, pakte hij een brood, sprak de 
zegenbede uit, brak het brood, deelde het uit en zei: 
‘Neem hiervan, dit is mijn Lichaam.’ 
En hij pakte een beker, sprak het dankgebed en gaf hun de 
beker, en allen dronken eruit. Hij zei tegen hen: 
‘Dit is mijn bloed van het Verbond, Bloed dat voor velen 
vergoten wordt. Ik verzeker jullie: ik zal niet meer drinken van 
de vrucht van de wijnstok tot de dag komt dat ik er opnieuw 
van zal drinken in Gods Koninkrijk.’ Nadat ze de lofzang 
hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg. 

Overweging 
 
Instrumentale meditatie 
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Geloofsbelijdenis 
 
Ik geloof in God, die alles draagt,  
die allen en alles met liefde en zorg omringt,  
die elke bloem tot bloei wil brengen. 
 
Ik geloof in Jezus, een kind van mensen en Zoon van U,  
die Uw woord tot leven bracht,  
en het vuur brandend houdt 
 
Ik geloof in de Heilige Geest, die zoekt naar mensen  
die vertrouwen op God,  
die mensen verwarmt en inspireert,  
en aanzet tot liefde groter dan hun hart. 
 
Ik geloof in de mensen  
die proberen de weg van Jezus te gaan,  
die brood willen delen en zorg hebben voor elkaar,  
die elkaar het beste gunnen en samen kerk willen zijn. 
 
Ik geloof in het goede,  
daarin laat God zich zien en ervaren 
aan, in en door ons. 
 
Ik geloof in de Liefde,  
de warmte van God voor ons mensen. 
 
Ik geloof in de hoop,  
de kracht van God, die mensen overeind houdt  
die mensen ingeeft dat het leven wint.  
 
Ik geloof, dat ik door zó te leven  
mijn leven zin geef;  
en dan is het leven waard geleefd te worden. 
Amen. 
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Voorbeden  
 
Laten we bidden, 
dat we brood mogen zijn voor elkaar. 
Dat we ons brood breken wereldwijd, met allen die hongeren. 
Dat we brekend en delend er zijn voor de anderen. 
Moge daardoor iets tastbaar worden  
van Jezus zijn dienstbaarheid in ons.  
Laat ons bidden. 
Heer, onze God, wij bidden u verhoor ons 
 
Laten we bidden, 
dat we bekers van liefde zijn voor elkaar. 
Dat wij groeien in het samenspel van geven en nemen,  
van spreken en luisteren, van zien en handelen.  
Moge daardoor iets tastbaar worden  
van Jezus zijn liefde in ons. 
Laat ons bidden 
Heer, onze God, wij bidden u verhoor ons 
 
Laten we bidden, 
dat we licht van Gods licht zijn voor elkaar.  
Dat wij nacht en duister verdrijven, hoop en uitzicht brengen. 
Dat christenen een uitstraling zijn voor armen en ontheemden. 
Moge daardoor iets tastbaar worden van Jezus zijn licht in ons. 
Laat ons bidden 
Heer, onze God, wij bidden u verhoor ons 
 
Laten we bidden voor onze geloofsgemeenschap en voor hen 
voor wie speciaal om gebed gevraagd is te weten, ……. 
Laat ons bidden 
Heer, onze God, wij bidden u verhoor ons 
 
Goede God, U die ons tegemoet komt in het brood en de wijn 
van de eucharistie, maar ook in de woorden van de Schrift, en 
bovenal in mensen die Liefde aan de dag leggen, laat ons 
deze rijkdom met elkaar delen. 
Wij vragen daarvoor uw bemoediging door Jezus Christus, 
onze Heer. Amen 
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Danklied: ‘Die naar menselijke gewoonte’ 
Die naar menselijke gewoonte 
met een eigen naam genoemd werd 
toen hij in een ver verleden 
werd geboren, ver van hier 

 
die genoemd werd: Jesjoe, Jezus 
zoon van Jozef, zoon van David 
zoon van Jesse, zoon van Juda 
zoon van Jacob, zoon van Abram 
zoon van Adam, zoon van mensen 
die ook Zoon van God genoemd wordt, 
heiland, visioen van vrede, 
licht der wereld, weg ten leven, 
 
levend brood en ware wijnstok 
die, geliefd en onbegrepen, 
werd bewaard in taal en teken 
als een eeuwenoud geheim 
als een wachtwoord doorgegeven 
als een vreemd vertrouwd verhaal 
die een naam in mijn geheugen 
die de stem van mijn geweten 
 
die mijn waarheid is geworden: 
hem gedenk ik hier en noem ik, 
als een dode die niet dood is, 
als een levende geliefde 
die gekozen heeft te leven 
voor de armsten van de armen 
helpman, reisgenoot en broeder 
van de allerminste mensen 
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die, ten dage dat hij rondging 
door de dorpen van zijn landstreek, 
mensen aantrok en bezielde, 
hen verzoende met elkaar 
die niet steil en ongenaakbaar, 
niet hooghartig, als een heerser, 
maar in knechtsgestalte leefde 
die zijn leven voor zijn vrienden  
 
prijsgaf, door een vriend verraden, 
die, getergd tot op het kruis, 
voor zijn vijand heeft gebeden, 
die, van God en mens verlaten, 
is gestorven als een slaaf 
 
die gestrooid is in de akker 
als het kleinste van de zaden, 
die daar wacht een lange winter 
in de stilte van de dood, 
die als graan geoogst zal worden 
die als brood gedeeld wil worden 
om in mensen mens te worden 
die, verborgen in zijn God, 
 
onze vrede is geworden, 
onze ziel tot rust gekomen, 
die ons groet van uit zijn verte 
die ons aankijkt van dichtbij 
als een kind, een vriend, een ander 
hem gedenk ik hier, hem noem ik 
en beveel hem bij je aan 
als je levende geliefde 
als de mens die naast je staat. 
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Vredeswens  
Heer onze God, U brengt ons hier bijeen om samen Jezus zijn 
volk te zijn. Moge wij hier uw Woord horen, uw droom leren 
lezen, uw wil leren verstaan en horen en zien hoe vredevol U 
bent. Voeg ons in liefde bijeen en geef ons uw vrede, zodat wij 
ons toewijden aan elkaar. In het teken van vrede, dat wij elkaar 
op afstand geven, ontmoeten wij óók God. 
De vrede van de Heer zij altijd met u en met uw Geest. 
 
Vredeslied: ‘Vrede wens ik jou toe’ 
 
Onze Vader 
Je voelt een hand op je schouders 
en je hoort een stem die zegt: “Ik ben er, ik ga met je mee”. 
Je ziet om: een mens die je toelacht, 
ogen die je moed geven, 
en je voelt een hand die stevig is en warm. 
“God”, zeg je dan, “fijn dat Je meegaat.” 
Tot die God mogen we samen bidden het gebed dat Jezus ons 
geleerd heeft. 
Onze Vader … 
 
Slotgedachte 
Gedeelde rijkdom  
Op een keer ging een man met een vriend naar een afgelegen 
dorpje op het Mexicaanse platteland om met de dorpelingen te 
spreken over hun hoop en geloof.  
In de geest van Franciscus waren ze op weg gegaan, zonder 
iets mee te nemen voor onderweg. Het was drie uur in de 
middag en ze hadden nog niets gegeten.  
In een van de armoedigste hutjes aangekomen, vroeg een 
oude vrouw hen: 'Hebben jullie al gegeten?' Ze zagen snel om 
hen heen. Op een paar vierkante meter stonden alleen een 
bed, een paar stoelen, wat brandhout en kookgerei. Ze nam 
twee oude tortillas, dat zijn maïspannenkoeken, en warmde die 
voor hen op. Zij wisten dat het daar niet gebruikelijk was om 
gasten oude, opgewarmde tortillas voor te schotelen en dat zij 
daarom ook geen deeg meer voor zichzelf had.  
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De oude vrouw leerde hen veel. Zij, die onderweg waren met 
het Woord in hun hoofd, ontdekten in haar de kracht om 
armoede met hen te delen.  
Of was het haar rijkdom die ze deelde?  
 
Slotgebed  
Je kunt Mij ontmoeten – zegt God – 
in elke mens met wie je samenleeft 
en met wie je het brood van het leven 
en de wijn van de vreugde deelt. 
 
Je kunt Mij ontmoeten 
in mensen die zichzelf geven als gebroken brood, 
omdat Iemand hen dat ooit heeft voorgedaan 
en hen gevraagd heeft dat ze dat zouden blijven doen. 
 
Je kunt Mij ontmoeten 
in mensen die je weer in jezelf doen geloven 
omdat ze geloven in Mij. 
 
Je kunt Mij ontmoeten – zegt God! 
Maar verlang je dat ook? 
Erwin Roosen 
 
Mededelingen 
 
Zegenbede 

Sta op en ga je weg van breken en delen 
van plezier en vrolijkheid en van verdriet en pijn 
van verbondenheid en van eenzaamheid. 
Breek het brood, deel de wijn 
en weet: je bent niet meer alleen op die weg. 
De zegen van God daalt als een groet van boven op je neer 
voor jou en alle mensen op deze aarde. 
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 
Amen  
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Slotlied: Uit vuur en ijzer 
 
Uit vuur en ijzer, zuur en zout 
zo wijd als licht, zo eeuwenoud 
uit alles wordt een mens gebouwd 
en steeds opnieuw geboren. 
Om ijzer in vuur te zijn 
om zout en zoet en zuur te zijn, 
om mens voor een mens te zijn 
wordt alleman geboren. 
 
Om water voor de zee te zijn 
om anderman een woord te zijn 
om niemand weet hoe groot en klein 
- gezocht, gekend, verloren - 
Om avond- en morgenland 
om hier te zijn en overkant 
om hand in een andere hand 
om niet te zijn verloren. 
 
Om oud en wijd als licht te zijn 
om lippen, water, dorst te zijn 
om alles en om niets te zijn 
gaat iemand tot een ander 
naar verten die niemand weet 
door vuur dat mensen samensmeedt 
om leven in lief en leed 
gaan mensen tot elkander. 
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telefoon Kapelgemeenschap 06 40 96 63 38 

 
Sacramentsdag 
 
Brood, een krentenmik, een tarwebolletje 
of een sneetje roggebrood, 
zo gewoon, vertrouwd en vanzelfsprekend, 
het zou pas opvallen als het er ineens niet meer was. 
 
Het graan in de aarde, 
gemalen en gekneed, gerezen en gebakken 
en vervolgens aan zo vele keukentafels door zorgzame 
handen uitgedeeld. 
 
Brood, daar zit levenskracht in 
of het nu door heilige handen wordt gebroken 
of aan de keukentafel wordt gedeeld, 
pas daar waar mensen hun leven  
werkelijk delen met elkaar 
gaat het brood smaken naar meer. 
Kom aan tafel. 
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