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 WITTE DONDERDAG 
 

 
Welkom Opening Stilte 

Bemoediging en drempelgebed We gaan staan. 

voorganger Onze hulp is in de naam van de HEER, 

allen die hemel en aarde gemaakt heeft,  

v die trouw blijft tot in eeuwigheid  

a en niet loslaat wat zijn hand begon.  

v Barmhartige God,  

om lief te hebben tot het einde toe  

bent U te midden van ons komen wonen. 

a Vergeef ons waarin wij tekort schoten 

tegenover U en elkaar, 

en geef ons uw heil. Amen. 

Zingen Antifoon 564a – Psalm 67 : 1, 3 – antifoon 

We gaan zitten. 

Gebed om ontferming – afgesloten met refrein lied 547 

Kyrie eleison, wees met ons begaan, 

doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan. 

 

 

 De HEILIGE SCHRIFT 
 

Gebed 

Lezing Oude Testament Exodus 12 : 1-11 (Bijbel in Gewone Taal) 

Terwijl de Israëlieten nog in Egypte waren, zei de Heer tegen Mozes en Aäron: ‘Zeg 

tegen de Israëlieten: ‘Deze maand moet voortaan voor jullie de eerste maand zijn, de 

maand waarin het nieuwe jaar begint. Op de tiende dag van deze eerste maand moet 

elk gezin een schaap of een geit uit de kudde halen. Het mag een groot of een klein 

dier zijn. Dat hangt ervan af met hoeveel personen een gezin is en hoeveel iedereen 

eet. Misschien is een gezin te klein om een heel dier op te eten. Dan moeten ze samen 

doen met de buren. 

Het dier mag een schaap of een geit zijn. Maar het moet een mannelijk dier zijn van 

één jaar oud. Het dier moet gezond zijn en mag geen gebreken hebben. Het moet vier 

dagen apart gehouden worden. En dan, op de veertiende dag van de maand, moeten 

jullie het dier slachten. Dat moet gebeuren als het donker begint te worden. 

Als het dier geslacht is, moeten jullie wat bloed op de deurposten doen en op de balk  
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boven de deur. Dat moet gebeuren bij elk huis. Het vlees van het dier moeten jullie 

dezelfde nacht nog roosteren en opeten. Bij het vlees moeten jullie brood zonder gist 

eten en bittere kruiden. Je mag het vlees niet rauw eten of gekookt, maar alleen 

geroosterd. Het dier moet in zijn geheel geroosterd worden: met de kop, de poten en 

de ingewanden. De volgende dag mag er niets meer over zijn van het vlees. Als er 

toch vlees over is, moet dat verbrand worden. 

Dat eten is de paasmaaltijd ter ere van de Heer. Jullie moeten snel eten. Je moet al 

helemaal klaar zijn om op reis te gaan: met je reiskleren aan, je riem om, je schoenen 

aan en een stok in je hand.’’ 

Zingen Lied 395 : 1, 4  

Lezing Nieuwe Testament Johannes 13 : 1-15 (Nieuwe Bijbel Vertaling) 

Het was kort voor het pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat hij uit 

de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die hem in de wereld 

toebehoorden lief, en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan. Jezus en zijn 

leerlingen hielden een maaltijd. De duivel had intussen Judas, de zoon van Simon 

Iskariot, ertoe aangezet Jezus te verraden. Jezus, die wist dat de Vader hem alle macht 

had gegeven, dat hij van God was gekomen en weer naar God terug zou gaan, stond 

tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om en goot 

water in een waskom. Hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen en droogde 

ze af met de doek die hij omgeslagen had. Toen hij bij Simon Petrus kwam, zei deze: 

‘U wilt toch niet mijn voeten wassen, Heer?’ Jezus antwoordde: ‘Wat ik doe, begrijp 

je nu nog niet, maar later zul je het wel begrijpen.’ ‘O nee,’ zei Petrus, ‘míjn voeten 

zult u niet wassen, nooit!’ Maar toen Jezus zei: ‘Als ik ze niet mag wassen, kun je niet 

bij mij horen,’ antwoordde hij: ‘Heer, dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn 

handen en mijn hoofd!’ Hierop zei Jezus: ‘Wie gebaad heeft hoeft alleen nog zijn 

voeten te wassen, hij is al helemaal rein. Jullie zijn dus rein – maar niet allemaal.’ Hij 

wist namelijk wie hem zou verraden, daarom zei hij dat ze niet allemaal rein waren. 

Toen hij hun voeten gewassen had, deed hij zijn bovenkleed aan en ging weer naar 

zijn plaats. ‘Begrijpen jullie wat ik gedaan heb?’ vroeg hij. ‘Jullie zeggen altijd 

“meester” en “Heer” tegen mij, en terecht, want dat ben ik ook. Als ik, jullie Heer en 

jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. Ik heb een 

voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen. 

Overdenking 

Zingen Lied 569 : 3, 4 
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 GEBEDEN en GAVEN 

Gebeden 

 

Inzameling van de gaven 

1e collecte: Avondmaalscollecte 

De avondmaalscollecte is een algemene wijkdoelcollecte voor de diaconie.  

Vanuit deze  collecte worden ook personen en/of gezinnen onderhouden die moeten 

rondkomen van een minimuminkomen, wat moeilijk is door bezuiniging in de sociale 

zekerheid en de kostenstijging van ziektekosten, huur, gas en elektra. Door een grote 

schuldenlast komen mensen soms in aanraking met schuldhulpverlening. Ook zij 

kunnen vaak moeilijk in hun levensonderhoud voorzien. De diaconie probeert hen te 

ondersteunen, bijv. met boodschappen, een financiële bijdrage om een huisuitzetting 

te voorkomen, enz.  

2e collecte: Wijkkerk 

Deze collecte is bestemd voor  het in stand houden van de gebouwen binnen uw wijk, 

die onder de verantwoordelijkheid van de kerk vallen, zoals kerk en pastorie. 

3e collecte: Toekomst van de Kerk 

Deze collecte is na de vrijwillige bijdrage, de belangrijkste bron van inkomsten voor 

het college van Kerkrentmeesters en onmisbaar voor het functioneren van de kerk. 

Het gaat immers ook om de Kerk van onze kinderen. 

 

 

 De MAALTIJD van de HEER 
 

Nodiging  –  we vormen een kring 

Beurtspraak 

v De Heer zij met u. 

a Ook met u zij de Heer. 

v Verhef uw hart. 

a Wij zijn met ons hart bij de Heer. 

v Brengen wij dank aan de Heer onze God. 

a Hij is onze dankbaarheid waard. 

Tafelgebed 

v U loven en prijzen we, Heer onze God,  

Schepper van hemel en aarde.  

u schiep ons naar uw beeld,  

u redde uw volk uit de slavernij 

om in vrijheid te leven,  

met elkaar en met u. 
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a U hebt zich met ons verbonden  

op leven en dood. 

v Wij danken u  

en voegen ons in het koor  

van al die stemmen  

die u de lof toezingen:  

Zingen Heilig, heilig, heilig……. (Mel. Lb 405) 

 Heilig, heilig, heilig, Heer van alle machten 

 hemel en aarde vervult uw heerlijkheid! 

 Zegent, hosianna, Hem, die wij verwachten, 

 Die in de Naam des Heren ons bevrijdt. 

v U danken wij voor Jezus, uw geliefde Zoon,  

die gekomen is om ons te dienen,  

die vrijwillig zijn leven gaf  

om ons vrij te maken  

van alle machten die ons binden. 

a Hij is u trouw gebleven  

en heeft ons liefgehad  

tot het bittere einde  

van zijn eenzame gang. 

v Zelfs in de nacht dat hij werd verraden – dat is déze nacht! -   

dacht hij aan zijn vrienden,  

toen hij het brood nam,  

u dankte, en het brak en deelde met de woorden:  

  Neem en eet, dit is mijn lichaam  

  dat voor u gegeven wordt,  

  doe dit tot mijn gedachtenis. 

Ook nam hij na de maaltijd de beker met wijn, dankte God en zei:  

  Neem deze beker en drink hier allen uit.  

  Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed.  

  Elke keer als u hieruit drinkt, denk dan aan Mij.  

a Hoe wonderlijk is het geheim van uw liefde 

diaken Geef ons allen, God, uw Geest  

van waarheid, van liefde en recht,  

en bemoedig ons zo dat we  

een teken zullen zijn. 

van uw komend Koninkrijk. 

a Geef dat wij op u zullen lijken 

in alles wat we doen 

en in wat we laten.  
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v Grote God, uw naam zij geprezen,  

 nu en alle dagen 

en in uw wereld die komen zal, 

door Jezus Christus, onze Heer, 

die ons leerde bidden .... 

a Onze Vader ... 

Vredegroet 

v De vrede van de Heer zij altijd met u. 

a Zijn vrede ook met u. 

v Wij wensen elkaar de vrede van Christus toe. 

Zingen Lied 408e Agnus Dei 

Lam van God, dat wegdraagt de zonde van heel onze wereld, geef uw ontferming! 

(2x) 

Lam van God, dat wegdraagt de zonde van heel onze wereld, geef ons uw vrede! 

Uitdelingswoorden 

Gemeenschap van brood en wijn 

 Barococo Partita in G – Georg Philipp Telemann 

Gebed 

Lied 561 : 1, 4, 5 Hierna wordt de tafel leeggeruimd. 

Slotwoord vanuit het evangelie Johannes 14 : 27– 28, 31b 

(Nieuwe Bijbel Vertaling) 

Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. 

Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. Jullie hebben toch gehoord dat ik zei 

dat ik wegga en bij jullie terug zal komen? Als je me liefhad zou je blij zijn dat ik 

naar mijn Vader ga, want de Vader is meer dan ik. …. Kom, laten we hier weggaan.’ 

In stilte verlaten we de kerk. 
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