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Witte donderdag 
 

De liturgische kleur deze donderdag is wit: 
de kleur van de verlichting. 

 

 
 

In deze dienst: 
voorganger: ds. Ina Veldhuizen 

piano: Gemma Jansen 
zang: Gert Lotterman en Petra Elfrink 
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Hartelijk welkom in deze dienst. Fijn dat je/u er bent. In deze Goede 
Week volgen we de weg die Jezus ging. Een weg die gekleurd 
wordt door de verhalen van het Pesachfeest, het feest waarop de jo-
den vieren dat God hen bevrijd heeft uit het slavenhuis van Egypte. 
Tijdens deze Witte Donderdag staan we stil bij het voorbeeld van 
Jezus die de voeten wast van zijn leerlingen en ons daarmee voor-
gaat in dienstbaarheid. En samen vieren we de maaltijd van de 
Heer. We gedenken dat Jezus zijn leven wilde delen met zijn leer-
lingen. In de maaltijd is Hij tot op de dag van vandaag in ons mid-
den.  
Die verbondenheid met Christus kun je/kunt u thuis vorm geven 
door aan het begin van de dienst een kaars aan te steken en brood 
en wijn klaar te zetten voor de Tafelviering. Iedereen die wil kan zo 
thuis de maaltijd mee vieren.  
Het is in deze dienst mogelijk om voorbeden aan te dragen via 
Menti. Bij het kopje ‘Collecte’ is hierover meer informatie te vinden.  
Op Goede Vrijdag zal deze dienst vervolgd worden vanuit de Slan-
genburg en op zaterdag met de Paaswake afgesloten in de Cathari-
nakerk.  
Goede dienst toegewenst! 
 
 
 
 
 
  
Met medewerking van: 
Petra Elfrink, Gemma Jansen en Gert Lotterman van de werk-
groep oecumene en Wilma Kraaij namens Wehl.  
Ouderling van dienst:  Henny Veugelink 
Diaken:    Wilma Kraaij 
Lectoren:    Petra Elfrink en Wilma Kraaij 
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WE BEREIDEN ONS VOOR 
 
 
Welkom 
 
Aansteken van de kaarsen 
 
Zingen: Met open armen 
 
Stilte 
 
Groet 
Voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader 
 en van Jezus Christus, onze Heer 
 In de gemeenschap van de Heilige Geest. 
 
Bemoediging 
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Levende, 
Gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
Voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid 
Gemeente: en niet loslaat het werk van zijn handen 
 
Gebed 
 
Zingen: Gedenken wij dankbaar de daden des Heren  
(gezangen voor liturgie 441) 
 
Vraag 

DE BIJBEL GAAT OPEN 
 

 
Lezen: Johannes 13: 1 – 15 
 
Luisteren naar muziek 
 
 
Overweging 
Zingen: NLB 998: 1, 2 en 3 
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WE ANTWOORDEN 
 
 
Mededelingen door de ouderling van dienst 
 
Collecte 

Terwijl muziek klinkt, is er de gelegenheid om te geven aan de 
collectes en voorbeden aan te dragen via Menti. Als je bij 
www.menti.com komt, dan wordt er een code gevraagd. Deze code 
wordt getoond terwijl er muziek klinkt.  De dank- en voorbede worden 
meegenomen in de gebeden. De bijdragen komen anoniem binnen. 
Als je wilt dat we weten wie deze voorbede vraagt, sluit dan af met je 
eigen naam 

 
Gebeden 
 

MAALTIJD VAN DE HEER 

 
 
Inleiding 
 
Lezen: Exodus 12: 14 – 17 
 
Zingen: NLB 395: 1 
 
Tafelgebed 
 
…. Samen zingen we met de Kerk van alle tijden en alle plaatsen, 
met de Kerk op aarde en in de hemel, vanuit de kleinste huiskamer 
of de grootste kathedraal…. 
 
Zingen: NLB 405: 4 
 
Instellingswoorden 
 
Zingen: NLB 395: 2, 3 en 4 
 
Zingen:  
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Onze Vader 
Onze Vader die in de hemelen zijt,  
uw Naam worde geheiligd;  
uw Koninkrijk kome,  
uw Wil geschiede op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons heden ons dagelijks brood;  
en vergeef ons onze schulden,  
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.  
En leid ons niet in verzoeking,  
maar verlos ons van de boze,  
want van U is het Koninkrijk  
en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen 
 
Vredegroet 
 
Breken en delen 
 
Dankzegging 
 
Zingen: NLB 998: 4 
 
Stilte 
 

======================= 

Witte Donderdag 
 
De liefde 
toont zich 
uitermate groot 
in wie zijn leven geeft 
voor zijn vrienden. 
Daarom ook 
noemen we Jezus 
volkomen terecht 
Gods mensgeworden liefde. 
 
 

 
 
Als de graankorrel 
die in de aarde neervalt 
en sterft, 
heeft hij zichzelf 
voor ons gebroken. 
In brood 
dat we tot ons 
kunnen nemen 
is hij met ons 
alle dagen.

 


