
 

 
 

 
Vandaag denken we aan Witte Donderdag. De dag voor Jezus lijden en sterven. 
Op die dag vierden we dat Jezus ons een groot cadeau gegeven heeft, zijn 
Lichaam en zijn Bloed, om voor altijd bij ons te blijven.  
De Kerk vindt dit zó belangrijk dat we het feest opnieuw vieren. We noemen 
deze zondag Sacramentszondag.  
Jezus geeft ons Zijn Lichaam in de hostie en Zijn Bloed in de wijn. Wij worden 
met Jezus verbonden, we gaan veel van Hem houden. We zullen proberen te 
leven zoals Jezus het ons heeft voorgedaan, zodat ook wij het Eeuwig Leven 
kunnen bereiken.  
 

Steken we een kaarsje aan?  
                                                                 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

We maken eerbiedig een kruisteken en zeggen: 
 

“In de naam van de Vader en de Zoon  
en de heilige Geest” 

 



 
Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus 
 volgens Marcus. 

 
Verteller: Het was de eerste dag van het feest van het ongedesemde brood. 
  Op die dag slacht men het paaslam. 
  De leerlingen zeiden tegen Jezus: 
Leerlingen: “Waar wilt U het paasmaal houden? 
  Wij gaan het dan klaarmaken”. 
Verteller:  Toen stuurde Jezus twee van zijn leerlingen erop uit. 
  Hij gaf hun de opdracht: 
Jezus:  “Gaat naar de stad. 
  Daar zullen jullie een man tegenkomen 

die een kruik draagt. Volg hem. 
Zegt aan de baas van het huis, waar hij binnengaat: 
De Meester laat vragen: 
Waar is de zaal voor Mij, 
Waar ik met mijn leerlingen het paasmaal kan houden? 
Hij zal jullie dan boven een grote zaal laten zien 
met rustbedden en alles wat er verder nodig is. 
Maak daar alles voor ons klaar”. 

Verteller: De leerlingen vertrokken. 
  Ze gingen de stad binnen 
  en vonden  alles zoals Hij het hun gezegd had. 
  Ze maakten het paasmaal klaar. 
  Onder de maaltijd nam Jezus brood, 
  sprak de zegen uit, 

brak het en gaf het hun, met de woorden: 
Jezus:  “Neemt, dit is mijn Lichaam”. 
Verteller: Daarna nam Hij de beker, 

sprak een dankgebed, en gaf die aan hen. 
Ze dronken er allemaal uit. 
En Hij zei tegen hen: 

Jezus:  “Dit is mijn Bloed van het Verbond, 
  dat vergoten wordt voor velen. 
  Nu luister goed naar wat Ik zeg: 
  Ik zal niet drinken van de vrucht van de wijnstok, 
  tot op de dag waarop Ik de nieuwe wijn 

zal drinken in het Koninkrijk van God”. 
Verteller: Na het zingen van de lofzang 
  gingen ze naar de Olijfberg. 
 

Woord van de Heer. 
 

 



 

 
 
 
 

 
Gesprekje:  
Stel je eens voor dat je gaat verhuizen naar een andere plaats, een ander land. 
Hoe zou jij afscheid nemen van je vrienden? 
Jezus gaat ook weg. Hij zal moeten lijden en sterven om naar zijn Vader te 
gaan. Hij doet dit uit liefde voor ons, om voor ons de weg naar de Vader te 
herstellen.  
Laten we eens nadenken, even stil zijn;  
Wat betekent het dat Jezus in de heilige Hostie bij mij komt?  
 
Wil ieder uitspreken wat in hem of haar opkomt? 
 
Misschien is de vraag wel ‘te groot’ en heb je de hele dag nodig om hierover na 
te denken. Dat is prima!  
 
 
 

Gebed:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lieve Jezus, 
U heeft ons een heel mooi cadeau gegeven. 
U heeft Uzelf aan ons gegeven. 
Als we U vaak in de H. Hostie ontvangen, 
gaan we meer van U houden en doen wat U 
ons heeft voorgedaan.  
Lieve Jezus laat me tijd maken om heel vaak 
bij U te komen.  
Amen.  
 



 
 

Liedje:  
 

Toen Jezus met zijn vrienden 
voor ’t laatst aan tafel lag, 
nam Hij één van de broden, 
de beker wijn en sprak: 
“Het brood, dat is mijn Lichaam, 
de wijn, dat is mijn Bloed. 
Wie eet van deze maaltijd, 
die blijft in Mij voorgoed”. 
 
 

Het liefdemaal van Jezus 
wordt elke dag herhaald. 
De priester doet aan tafel 
wat de Heer heeft voorgedaan. 
Het brood wordt Jezus’ Lichaam, 
de wijn wordt Jezus ’Bloed. 
Als wij de Heer ontvangen, 
blijft Hij in ons voorgoed. 
 

Van vele korrels tarwe 
maakt men het éne brood. 
Zo vormen wij één lichaam, 
als Jezus in ons woont.                                         
Zoals van vele druiven 
gemaakt wordt zoete wijn,  
zijn wij in de communie 
verenigd, groot en klein. 

 
   
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Probeer deze week, ook al is het geen 
zondag, ergens naar de H. Mis te gaan!! 
Jezus wil zo graag dat jij bij Hem komt. 
Er is vast wel een kerk bij jou in de buurt, 
waar ook door de week de Eucharistie 
gevierd wordt.  
 

(Uit: Zingend door het jaar; 
75 liederen voor de jeugd. 
           Wim Hakvoort) 
 


