
CONGREGATIE VOOR DE GODDELIJKE EREDIENST EN DE REGELING VAN DE SACRAMENTEN

DECREET
In Missa in Cena Domini

De vernieuwing van de Goede Week gaf met het decreet Maxima Redemptionis nostrae mysteria (van
30 november 1955) de mogelijkheid in de Mis van het Laatste Avondmaal na de lezing uit het
Johannesevangelie, als pastorale redenen dit raadzaam maakten, de voetwassing te voltrekken aan
twaalf mannen, om zo de nederigheid en de liefde van Christus ten opzichte van zijn leerlingen
beeldend uit te drukken.

Deze ritus is in de Romeinse liturgie overgeleverd onder de naam Mandatum, als opdracht van de
Heer tot broederlijke liefde op basis van de woorden van Jezus (vgl. Joh. 13, 34) die klinken in de
antifoon van de viering.

De bisschoppen en de priesters die deze ritus voltrekken, worden uitgenodigd innerlijk gelijkvormig te
worden aan Christus, die “niet gekomen is om gediend te worden maar om te dienen” (Mt. 20, 28) en
die gedreven werd door een liefde “tot het uiterste” (Joh. 13, 1) om zijn leven te geven voor het heil
van heel het menselijk geslacht.

Om aan de deelnemers de volle betekenis van de ritus te ontsluiten lijkt het paus Franciscus goed de
norm te veranderen die men in de rubrieken van het Missale Romanum (p. 300 nr. 11) kan vinden:
“De mannen die daarvoor uitgekozen zijn, worden door assistenten…..”. Dit moet daarom als volgt
veranderd worden: “Zij die uit het volk Gods zijn uitgekozen, worden door assistenten…” (bijgevolg
ook in het Caeremoniale Episcoporum nr. 301 en 299 b: “zitplaatsen die voor hen bestemd zijn”). Zo
kunnen de herders een kleine groep van gelovigen kiezen die de verscheidenheid en de eenheid van
elk onderdeel van het Godsvolk kunnen representeren. Deze groep kan bestaan uit mannen en
vrouwen, en op passende wijze uit jongeren en ouderen, gezonden en zieken, clerici, religieuzen en
leken.

Uit kracht van de haar door de paus verleende volmacht voert de Congregatie voor de Goddelijke
Eredienst en de Regeling van de Sacramenten deze vernieuwing door in de liturgische boeken van de
Romeinse ritus en zij spoort de herders aan om vanuit hun eigen opdracht op een goede wijze de
gelovigen die uitgekozen zijn, maar ook de anderen die aan de viering deelnemen, te onderrichten,
zodat zij bewust, actief en vruchtbaar aan de ritus deelnemen.

Dit alles geldt, ongeacht welke tegengestelde bepalingen ook.

Bij de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten, 6 januari 2016
op het hoogfeest van de Openbaring van de Heer.
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