
de dienst vAn de voetwAssing

Na het ambon-gebed gaat men in processie naar het wasbekken, 

met kaarsen en wierook, terwijl psalm 50 wordt gezongen. 

Daarna de gezongen 5e ode van de Canon, zie p.9  

en de volgende stichieren: 

�� Appendix - Heilige en grote donderdAg- bij p. 31  �

t.2 ldn /’3a’
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vredeslitAnie

D Laat ons in vrede bidden tot de Heer.
K Heer, ontferm U. (Na iedere bede)

D Om de vrede van boven en de redding van onze zielen, 

bidden wij de Heer.

Om vrede voor de gehele wereld, standvastigheid van de heilige kerken

Gods en eenheid van allen, bidden wij de Heer.

Voor dit heilig Godshuis en voor hen die er met geloof, eerbied en vreze

Gods binnentreden, bidden wij de Heer.

Voor onze aartsbisschop (Athenagoras), de eerbied waar dige pries ters, de

diakens in Christus, alle geestelijken en het volk, bidden wij de Heer.

(Voor de abdis van dit heilig klooster, moniale (Maria), en haar mede-

zusters, bidden wij de Heer.)

Voor koning (Willem-Alexander), het koninklijk huis, de regering van ons

land en hen die het beschermen, bidden wij de Heer.

Voor deze stad, (of: dit klooster, of deze streek of dit eiland) voor elke stad

en streek en voor de gelovigen die er wonen, bidden wij de Heer.

Om gunstig weer en overvloed van de vruchten van de aarde, bidden wij

de Heer.

Voor de reizenden, de zieken, de lijdenden, de gevangenen en hun red-

ding, bidden wij de Heer.
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Dat deze Voetwassing gezegend en geheiligd moge worden door de

kracht, de macht en de komst van de Heilige Geest, bidden wij de

Heer. 

Dat deze Voetwassing ons moge reinigen van alle smet van onze over-

tredingen, bidden wij de Heer.

Om bevrijding uit alle verdrukking, toorn, gevaar en nood, bidden wij de

Heer. 

Help en red ons, ontferm U en bescherm ons, o God, door Uw genade.

Onze alheilige, ongerepte, hooggezegende, glorierijke Vrouwe, de

Moeder Gods en altijd Maagd Maria met alle heiligen indachtig, laten wij

onszelf, elkaar en geheel ons leven toevertrouwen aan Christus onze God.

K Aan U, o Heer.

P Want Gij zijt de reiniging van onze zielen, en tot U zenden wij de lof

evenals tot Uw beginloze Vader en Uw alheilige, goede en levendma-

kende Geest, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

K Amen.

P Laat ons bidden tot de Heer.   

gebed

P Heer, oneindig goede God, in Uw godheid zijt Gij voor ons ontoe-

gankelijk, maar in onze natuur, die Gij hebt aangenomen, hebt Gij het

dienstwerk van de knecht volbracht. Als voorbeeld van de verlossing-

brengende deemoed, hebt Gij met Uw eigen handen de voeten van

Uw leerlingen gewassen en met een linnen doek afgedroogd. 

Zie nu ook neer op ons, Uw onwaardige dienaren, die het roemrijke

werk van die vernedering navolgen. Was door de werking van dit

water alle vlekken van ons lichaam en onze ziel. Schenk ons de

onzichtbare komst van de Heilige Geest. Maak ons sterk tegen de lis-

tige vijand die onze hiel belaagt, opdat wij, aldus gereinigd, U in wel-

behagen mogen dienen, en ongedeerd de slangen en schorpioenen en

heel de macht van de vijand mogen vertreden. 

Want U komt toe alle heerlijkheid, eer en aanbidding, samen met Uw

beginloze Vader, en Uw alheilige Geest, nu en altijd en in de eeuwen

der eeuwen. Amen.
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gebed

P + Vrede zij u allen.
K En met uw geest.

P Buigt uw hoofd voor de Heer.
K Voor U, o Heer.

P Laat ons bidden tot de Heer. 

Heer onze God, in Uw eigen, allerdiepste vernedering hebt Gij ons de

maat der deemoed getoond. Gij hebt tot eerste uitgeroepen hem die in

zijn eigen ogen de laatste was. Schenk ons Uw genade, zodat wij de

anderen kunnen dienen. Verhef ons door goddelijke nederigheid.

Bewaar ons zonder vlek, wanneer wij ons steeds met onze tranen was-

sen en gereinigd worden door het licht van Uw zuiverende genade.

Verheerlijk ons door het licht van Uw reinigende genade. Geef dat wij

die ons oprecht voor U neerwerpen, genade vinden en medelijden

voor Uw ontzagwekkende rechterstoel. 

Want Gij zijt een barmhartige en menslievende God, en tot U

zenden wij de lof, tot de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, nu en

altijd, en in de eeuwen der eeuwen.
K Amen.

D En opdat wij waardig geacht worden te luisteren naar het heilig

Evangelie, smeken wij de Heer onze God.

K Heer, ontferm U; Heer, ontferm U; Heer, ontferm U.

P Wijsheid, staat recht!  Laat ons luisteren naar het heilig Evangelie. 

Vrede zij u allen.

K En met uw geest.

D/PLezing uit het heilig Evangelie volgens Johannes.   Joh P-44 Joh 13:3-11

K Eer aan U, o Heer, eer aan U! 

P Laat ons aandachtig zijn.

De priesters van wie de voeten gewassen gaan worden, gaan zitten op de

12 voorziene stoelen. De bisschop doet tijdens de lezing zijn sakkos af,

wanneer de diaken leest: ‘legde zijn kleren af’ en hij omgordt zich met

een linnen doek, hij doet water in de waskom en wast de voeten (Gr. rech-

tervoet). Hij begint bij de jongste en eindigt bij ‘Petrus’ ; dit alles tijdens

de lezing. De diaken wacht steeds tot de bisschop klaar is met de hande-

ling voordat hij verder leest.
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P/D
n die tijd stond Jezus, Die wist dat de Vader Hem alle dingen

in handen gegeven had en dat Hij van God uitgegaan was en

tot God heenging, op van de maaltijd, legde Zijn kleren af,

nam een linnen doek en deed die om Zijn middel. Daarna goot Hij water

in de waskom en begon de voeten van de discipelen te wassen en af te

drogen met de linnen doek die Hij om Zijn middel had. Zo kwam Hij bij

Simon Petrus en die zei tegen Hem: Heer, wilt Gíj mij de voeten wassen?

Jezus antwoordde en zei tegen hem: Wat Ik doe, weet gij nu niet, maar

gij zult het later inzien. Petrus zei tegen Hem: Gij zult mijn voeten in der

eeuwigheid niet wassen! Jezus antwoordde hem: Als Ik u niet was, hebt

gij geen deel met Mij. Simon Petrus zei tegen Hem: Heer, niet alleen

mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd. Jezus zei tegen hem:

Wie gebaad heeft, heeft slechts nodig dat zijn voeten worden gewassen,

want hij is al geheel rein. En gij zijt rein, maar niet allen. Want Hij wist

wie Hem verraden zou; daarom zei Hij: Gij zijt niet allen rein.

Na deze lezing doet de bisschop zijn sakkos (of mantia) weer aan.

En dan volgt de tweede evangelie-lezing :  Joh P-45 Joh 13:12-17

D En opdat wij waardig geacht worden te luisteren naar het heilig

Evangelie, smeken wij de Heer onze God.

K Heer, ontferm U; Heer, ontferm U; Heer, ontferm U.

P Wijsheid, staat recht!  Laat ons luisteren naar het heilig Evangelie. 

Vrede zij u allen.

K En met uw geest.

D/PLezing uit het heilig Evangelie volgens Johannes.   Joh P-44 Joh 13:3-11

K Eer aan U, o Heer, eer aan U! 

P Laat ons aandachtig zijn.
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P/D
n die tijd toen Hij hun voeten gewassen had en Zijn kleren

weer had aangedaan, ging Hij weer aanliggen en zei tegen hen:

Ziet gij in wat Ik aan u gedaan heb? Gij noemt Mij Meester en

Heer, en gij zegt het terecht, want Ik ben het. Als Ik dan, de Heer en de

Meester, uw voeten gewassen heb, moet ook gij elkaars voeten wassen.

Want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook gij zult doen zoals Ik

voor u heb gedaan. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Een slaaf is niet meer

dan zijn heer, en een gezant niet meer dan hij die hem gezonden heeft.

Als gij deze dingen weet, zalig zijt gij als gij ze doet. 

gebed

P Heer onze God, Die Uzelf vernederd hebt volgens Uw grote barm-

hartigheid en de knechtsgestalte hebt aangenomen: Gij Die geduren-

de de tijd van het verlossingbrengende, levenschenkende  en vrijwil-

lig lijden, samen met Uw heilige leerlingen en apostelen het avond-

maal gehouden hebt, en Die U daarbij omgord hebt met een linnen

doek en de voeten van Uw heilige leerlingen gewassen hebt, en hun

zo een voorbeeld gegeven hebt van de nederigheid en liefde voor

elkaar, Gij hebt gezegd: Wat Ik voor u heb gedaan, doet gij dat ook

voor elkaar.

Nu wij het stof hebben afgewassen van onze overtredingen en we de

voeten afgedroogd hebben met de doek van de liefde, bidden wij U:

Gij, Heer, Die nu gekomen zijt te midden van ons Uw onwaardige

dienaren die Uw voorbeeld gevolgd hebben, wis Gij Zelf iedere vlek

en smet van onze zielen af, opdat wij U mogen behagen alle dagen

van ons leven, en genade mogen vinden voor Uw aangezicht.

Want Gij zijt het Die heel de wereld zegent en heiligt, Christus onze

God, en tot U zenden wij de lof evenals tot Uw beginloze Vader en

Uw alheilige, goede en levendmakende Geest, nu en altijd, en in de

eeuwen der eeuwen. Amen.

- 232 -

�� Appendix - voetwAssing �



Volgens de wens van Petrus bevochtigen wij onze handen en hoofd met

het water uit het wasbekken. Het koor zingt: 

Wegzending en uitdeling van antidoron:

wegzending

P Dat Christus onze ware God, Die in Zijn alles overtreffende goedheid

ons de uitstekende weg van de nederigheid getoond heeft door de voe-

ten van Zijn leerlingen te wassen en door Zich te vernederen tot aan

het kruis en de begrafenis, Zich over ons ontferme en ons redde ...

In de refter is er wijn en olie; in de praktijk, vanwege de ernst van deze

dagen, wordt de hele week geen olie gebruikt. 

De completen bidden we in onze cel.

- 233 -

�� Appendix - voetwAssing �



- 234 -

�� triodion ��


