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WITTE DONDERDAG 
 

 

 

Muziek Da Jesus an dem Kreuze stund – Johann Pachelbel 

 

Verwelkoming 

 

 

 INTREDE 
 

Stilte 

 

Bemoediging en drempelgebed (staande) 

 

voorganger Onze hulp in de naam van de HEER  

allen die hemel en aarde gemaakt heeft, 

voorganger Goede God, 

  die ons nabij wilt zijn, 

  tot hier zijn we gekomen, 

tot in deze Drie Dagen. 

  Wij bidden: 

  neem weg wat ons verhindert nabij U te zijn. 

  In deze dagen, zo anders dan alle andere dagen, 

  gedenken wij Jezus uw mens, 

  de weg die hij ging, 

  trouw aan God en mensen, 

  trouw aan zichzelf. 

  Geef ons het grote geheim te verstaan 

  dat zichtbaar is geworden in deze Zoon van U: 

  dat wij waarlijk mens worden 

  wanneer wij ons de voeten laten wassen door hem 

  en elkaar de voeten wassen in zijn spoor. 

  Zo bidden wij. 

allen Amen. 

 

De zanggroep zingt antifoon 564a – Psalm 67 : 1 – antifoon 564a 

We gaan zitten. 

 

Kyrie gebed, driemaal onderbroken door het refrein van Lied 547 

 

Gloria De zanggroep zingt lied 547 : 4 
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De HEILIGE SCHRIFT 
 

Gebed 

 

Lezing uit het Oude Testament Exodus 12 : 14-17 

 (BGT Bijbel in Gewone Taal) 

Voortaan moet deze dag voor julle altijd een feestdag zijn. Dan moeten jullie denken 

aan wat ik in Egypte gedaan heb, en feestvieren ter ere van mij. Ook jullie 

nakomelingen moeten dit feest altijd vieren.  

Dan moeten jullie zeven dagen lang brood zonder gist eten. Op de eerste dag van die 

week moet je alle gist in je huis weggooien. Wie nog iets eet met gist erin, mag niet 

meer bij het volk van Israël horen. 

Op de eerste dag en op de zevende dag van het feest moeten jullie bij elkaar komen 

om mij te eren. Op die dagen mag je niet werken. Je mag alleen het eten klaarmaken 

dat je nodig hebt. 

Dit is het Feest van het Brood zonder Gist. Dat feest moeten jullie altijd blijven 

vieren. Het zal een herinnering zijn aan de dag dat ik alle stammen van Israël uit 

Egypte bevrijdde. 

 

De zanggroep zingt Lied 395 : 1 

 

Lezing uit het Nieuwe testament Johannes 13 : 1-2a, 4-15 

 (BGT) 

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.  

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 Simon Petrus kwam, riep die: ‘Heer, u gaat toch niet mijn voeten 

wassen?’ Jezus zei 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 zei 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  
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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 ook voor elkaar doen. 

 

De zanggroep zingt Lied 569 

 

Overdenking 

 

Muziek Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen – Johann Christoph Oley 

 

 

 GEBEDEN en GAVEN 
 

Gebeden 

 

Informatie over het collectedoel 

Noah’s Ark Kinderbediening Uganda is een interkerkelijke Christelijke organisatie. 

De organisatie bestaat uit een kinderhuis, een kleuterschool, een basisschool en een 

middelbare beroepsopleiding, een medische kliniek en nog veel meer. Noah’s Ark 

richt zich op de meest kwetsbare kinderen en de gebieden in de directe omgeving die 

het meest door armoede zijn getroffen. Op dit moment noemen honderden kinderen 

Noah’s Ark hun thuis, zijn er meer dan 350 leerlingen ingeschreven in hun scholen 

en heeft hun medische kliniek ontelbaar vele anderen in de omliggende omgeving 

geholpen.  

 

 

 ROND DE TAFEL 
 

De zanggroep zingt Lied 568a 

 

Brood en wijn worden binnengebracht. 

 

Nodiging en Opening 

 

liturg De Heer wil bij ons zijn. 

gemeente HIJ LAAT ONS NOOIT ALLEEN. 

liturg  Hij gedenkt ons altijd weer. 

gemeente WIJ GEDENKEN NU HEM. 

liturg  Wij danken de Heer. 

gemeente HIJ IS ONZE DANKBAARHEID WAARD. 
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Tafelgebed 

liturg U danken wij, HEER onze God, 

Want U bent onze bondgenoot 

op leven en dood. 

U blijft ons oproepen 

om als uw volk op weg te gaan, 

telkens weer opnieuw, 

door water en woestijn 

naar het land van uw belofte. 

Uw Woord wijst ons de weg, 

uw Geest houdt ons levendig. 

Daarom, HEER onze God, 

samen met allen die ons zijn voorgegaan 

en nog met ons op weg zijn 

verheffen wij onze stem 

tegen al wat u onteert, 

tegen al wat ons bedreigt, 

en eren wij uw Naam 

 

Gezegend, O God, uw Naam, 

die ons is bijgebleven 

door alle eeuwen heen; 

zoveel is ons ontschoten 

en spoorloos zoek geraakt 

in het geweld der tijden, 

maar niet uw Naam 

en niets van wat daarin 

aan ons wordt doorgegeven 

en voor altijd is veilig gesteld. 

 

voorganger Gezegend uw naam, HEER onze God, 

om hem die niet verloren ging, 

zo klein als hij zich maakte, 

zo diep als hij zich bukte. 

Die ons de moed geeft zo te doen 

als hij gedaan heeft, ooit, 

toen hij in de nacht van het verraad 

– dat is deze nacht – 
een brood nam en het brak en zei: 

Dit is mijn lichaam. 

Ik zal sterven voor jullie. 

Houd deze maaltijd steeds opnieuw 

om aan mij te blijven denken, 

  



5 

zoals hij ook de beker nam en zei: 

Als ik gedood word, 

zal mijn bloed vloeien. 

Maar daardoor zullen jullie gered worden. 

Dat heeft God beloofd. 

Deze beker is daarvan het teken. 

 

Geef ons nu dit te geloven: 

dat hij zorgvuldig in zal zamelen 

al wat goed is en rechtvaardig, 

liefdevol en dienstbaar, 

en geef ons deze liefde: 

dat wij elkaar van dienst willen zijn 

zoals hij ónze meesterdienaar is. 

 

Om uw Geest bidden wij, 

opdat wij leren leven in zijn spoor, 

u eren en dienen, 

recht doen aan mensen, 

vrede stichten op aarde 

en hoopvol uw dag tegemoet gaan, 

met allen die wij voor uw aangezicht gedenken 

……., (gebedsstilte) 

met allen die ons zijn voorgegaan, 

met wie ons lief waren en die we moesten verliezen ……., 

(gebedsstilte) 

met uw mensen van naam 

en de ontelbaren die bij u bekend en thuis zijn, 

heel uw mensenvolk, 

genodigd aan uw maaltijd. 

 

Gezegend uw Naam, O God, 

nu en alle dagen 

en in uw wereld die komen zal, 

door Jezus Christus, onze Heer, 

die ons leerde bidden .... 

 

allen Onze Vader, die in de hemel zijt, 
uw Naam worde geheiligd. 

Uw Koninkrijk kome. 

Uw wil geschiede 

op de aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood. 

En vergeef ons onze schulden  
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zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 

En leid ons niet in verzoeking, 

maar verlos ons van het kwaad. 

Want van U is het koninkrijk 

en de kracht en de heerlijkheid 

in eeuwigheid. Amen. 

 

De zanggroep zingt Lied 395 : 2.3.4 

 

Vredegroet 

voorganger De vrede van de Heer zal altijd met u zijn. 

gemeente Zijn vrede ook met u. 

voorganger We wensen elkaar de vrede van Christus. 

 

Uitdelingswoorden 

 

Gemeenschap van brood en beker 

 

Muziek Siciliana en Andante uit Sonate in a – G.F. Telemann 

 Siciliano BWV 1031 en Sinfonia uit BWV 156 – J.S. Bach 

 

Dankgebed (na het gebed wordt de avondmaalstafel leeggemaakt) 

 

De zanggroep zingt Lied 117d (3x) (staande) 

 

Lezing uit het evangelie volgens Matteüs 26 : 30-46a (BGT) 

Toen zongen Jezus en zijn leerlingen een lied om God te danken. Daarna gingen ze 

op weg naar de Olijfberg. 

Jezus zei tegen zijn leerlingen: ‘Vannacht zullen jullie mij allemaal in de steek laten. 

Want God zegt in de heilige boeken: «Ik zal de herder doden, en de schapen van zijn 

kudde zullen alle kanten op rennen.» Maar luister goed: Ik zal opstaan uit de dood. 

En dan ga ik naar Galilea, en daar zullen jullie mij zien.’ 

Toen zei Petrus: ‘Misschien zullen alle anderen u in de steek laten. Maar ik zal u 

nooit in de steek laten!’ Jezus antwoordde: ‘Luister goed, Petrus. Jij zult drie keer 

zeggen dat je mij niet kent. Dat gebeurt vannacht, nog voordat de haan gekraaid 

heeft.’ 

Maar Petrus zei: ‘Ik laat u niet in de steek! Als het moet, wil ik zelfs samen met u 

sterven.’ En alle andere leerlingen zeiden hetzelfde als Petrus. 
Jezus ging met de leerlingen naar een plek die Getsemane heette. Hij zei tegen de 

leerlingen: ‘Ik ga daar verderop bidden. Blijf hier wachten tot ik terugkom.’ Jezus 

nam Petrus mee, en de broers Jakobus en Johannes. Jezus werd verdrietig en bang. 

Hij zei: ‘Ik houd het niet meer uit van verdriet. Blijven jullie maar hier en blijf 

wakker, net als ik.’ 
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Jezus liep nog een klein stukje verder. Hij knielde op de grond en begon te bidden: 

‘Mijn Vader, als het kan, zeg dan dat ik niet hoef te lijden. Maar doe alleen wat u 

wilt, niet wat ik wil.’ 

Jezus ging terug naar de drie leerlingen. Ze lagen te slapen. Hij zei tegen Petrus: 

‘Kunnen jullie niet eens een uur wakker blijven voor mij? Blijf toch wakker! Bid 

God om kracht, zodat je geen verkeerde keuze maakt. Want jullie willen wel het 

goede kiezen, maar jullie zijn zwak.’ 

Jezus ging voor de tweede keer bidden. Hij zei: ‘Mijn Vader, als het niet anders kan, 

dan zal ik het lijden dragen. Wat u wilt, moet gebeuren.’ Toen hij terugkwam, lagen 

de leerlingen alweer te slapen. Ze konden hun ogen niet openhouden. 

Jezus liet hen daar liggen. Hij ging nog een keer bidden. En voor de derde keer zei 

hij dezelfde woorden. Toen hij terugkwam bij de leerlingen, zei hij: ‘Liggen jullie nu 

nog steeds rustig te slapen? Het moment is bijna gekomen dat de Mensenzoon 

uitgeleverd wordt aan slechte mensen.’ 

Jezus zei: ‘Kom, we moeten gaan.’ 

 

De viering eindigt in stilte. 
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