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Voorwoord
Hierbij vinden jullie een bezinning die deken Luc voor ons maakte.
Hij geeft ons ook enkele tips om deze bezinning tot je te laten doordringen:
Maak een plekje in huis waar je de Goede Week kan symboliseren (net zoals we doen met Kerstmis),een
mooie afbeelding, een kruisbeeld versieren, een bloempje en een kaarsje erbij, zoek een gepast plekje om
stil te worden, een tablet is beter om te volgen dan een computerscherm….
Marnix Van Belle, teamlid PE St.-Franciscus Oostkamp.

Witte Donderdag
Maak het even rustig in je en om je heen.

Uit Johannes 13,1-15
Jezus wast de voeten van de leerlingen
Het was vlak voor het Joodse Paasfeest. Jezus wist dat nu voor hem het beslissende moment
gekomen was: hij zou vanuit de wereld teruggaan naar zijn Vader. Jezus hield veel van de
mensen die in deze wereld bij hem hoorden. En hij bleef van hen houden tot het allerlaatste
moment.
’s Avonds waren Jezus en de leerlingen met elkaar aan het eten. Toen al was Judas, de zoon
van Simon Iskariot, van plan om Jezus aan zijn vijanden uit te leveren. Daar had de duivel
voor gezorgd.

Jezus wist dat hij van zijn Vader alle macht gekregen had. Hij wist dat hij bij God vandaan
gekomen was den dat hij weer naar God zou teruggaan.
Tijdens het eten stond Jezus op. Hij trok zijn kleren uit en deed een doek om zijn middel,
alsof hij een slaaf was. Hij deed water in een bak, en begon de voeten van zijn leerlingen te
wassen. Hij droogde hun voeten af met de doek die hij omgedaan had.
Toen Jezus bij Sion Petrus kwam, riep die: “Heer U gaat toch iet mijn voeten wassen?”
Jezus zei nu tegen hem: “Nu begrijp je niet wat ik doe, maar later zul je het begrijpen.”
Petrus zei: “U mag mijn voeten beslist niet wassen! Nooit! Jezus zei: “Als ik jouw voeten
niet mag wassen, kun je niet bij mij horen.”
Toen zei Petrus: “Heer, was dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn
hoofd!” Jezus zei: “iemand die zich al gewassen heeft, is rein. Hij hoeft niet opnieuw
gewassen te worden, behalve zijn voeten. Ook jullie zijn rein. Maar niet allemaal.” Want
Jezus wist dat Judas hem wilde uitleveren. Daarom zie hij: “Jullie zijn rein, maar niet
allemaal.”
Toen Jezus de voeten van alle leerlingen gewassen had, deed hij zijn kleren weer aan. Hij
ging bij de leerlingen zitten en zei: “Begrijpen jullie wat ik gedaan heb? Jullie noemen mij
‘meester’ en ‘Heer’. En dat is goed, want dat ben ik. Ik ben jullie Heer en jullie meester, en
toch heb ik jullie voeten gewassen. Daarom moeten jullie ook elkaars voeten wassen. Ik heb
jullie het goede voorbeeld gegeven. Wat ik voor jullie gedaan heb, dat moeten jullie voor
elkaar doen”.
(Bijbel in gewone taal)

De voetwassing van Sieger Köder

Heer Jezus,
nog nooit hebben wij het meegemaakt dat we niet kunnen samen komen
om Jou in ons midden aanwezig te weten.
Dat we elkaar niet kunnen aanraken,
geen hand in een andere hand,
geen hand op onze schouder,
geen kring van verbondenheid…
maar alleen afstand..
en toch voelen we ons meer dan ooit verbonden,
met elkaar
en in deze stille dagen met jou.
Wat ontroerend het schilderij van de voetwassing!
We kunnen je aangezicht niet zien
wel het teken van brood en wijn
en we voelen de tederheid en de overgave waarmee
je er bent voor je leerlingen.
Alleen in de weerspiegeling van het water
ontwaren we je gelaat!
Is dit niet jouw beeld voor ons vandaag?
We zien Je niet van aangezicht tot aangezicht …
maar wie Je voor ons zijt
wat Je ons geeft
licht op in duizenden gebaren
van mateloze liefde en zorg
in het gevecht voor het leven
en tegen de dood.
Leer ons Jou te vinden
overal waar Je oplicht
in de liefde en de zorg voor kwetsbaar leven,
of in de troost omheen verdriet en dood,
in ziekenhuizen en woon- en zorgcentra
maar ook in de huizen van mensen,
in gevangenissen en vluchtelingenkampen
en overal waar mensen er zijn voor elkaar,
elkaar omarmen en dragen.
Doe ons verlangen en uitzien om opnieuw samen te komen
en Je woorden en gebaren met nieuwe oren
en ogen te begrijpen,
dat we in brood en in wijn

en in elk teken van gegeven liefde
Jouw lichaam voor de wereld zijn.
Ga met ons mee op de weg van het leven
doe ons vertrouwen in de morgen
en in het licht van Pasen
waarin Jij ons voorgaat! (LD)

Voor wie nog wat meer tijd kan vrij maken
Een muzikale meditatie als inleiding (12 minuten) en
daaropvolgend het het wondermooie ‘Miserere mei, Deus’
van Allegri 15 minuten)
https://www.kerknet.be/ccv-partner-christelijkvormingswerk/artikel/een-gebroken-hart-muzikale-meditatie-met-psalm51?utm_source=Kerknet+Daily&utm_campaign=b479fddcafEMAIL_CAMPAIGN_2020_03_27_01_25&utm_medium=email&utm_term=0_071c968197b479fddcaf-133273041
Witte Donderdag
Radio Maria, 9 uur
Crypte seminariehuis, Gent, 19 uur, te bekijken via Kerknet
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Deze e-mail is verstuurd aan marleen.deschaght@skynet.be. • Als u geen nieuwsbrief
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