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WITTE DONDERDAG 14 april 
 

19.30 uur 
 

Viering van Schrift en Tafel 
 
 
 
 
 
In deze dienst: 
 

voorganger:   ds. Joop Jansen Schoonhoven 
ambtsdrager: Francisca Best 
secondant:  Cor van Muiswinkel 
organist:  Maarten Barneveld 
beeld en geluid:  Ab Berendsen 
koster:  Johan Hamer 



 
 

 

2 
 

DE VOORBEREIDING 

 
ORGELSPEL 
 
WELKOM EN AANSTEKEN VAN DE KAARSEN 
 

- gemeente gaat staan - 
STILTE 
 
DREMPELWOORDEN 
 

O. Onze hulp is in de Naam van de Heer 
G. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
O. Op de lange weg, o God, 
 naar het land van uw belofte, 
 gaan wij door donkere dalen 
 en sterven wij duizend doden. 
G. HOE ZOUDEN WIJ IN STAAT ZIJN 
 ONSZELF STAANDE TE HOUDEN, 
 HOE ZOUDEN WIJ BIJ MACHTE ZIJN 
 ELKAAR TE BEHOEDEN? 
O.  Wees Gij, o God 
 voor ons een bodem 
 onder onze voeten, 
 een dak boven ons hoofd 
 en steun in de rug, 
 een gids voor ons uit. 
G. DAT WIJ NIET VERWIJDERD RAKEN 
 VAN U EN VAN ELKAAR 
 EN VOLHARDEND VOORTGAAN, 
 HET DAGLICHT TEGEMOET. 
 AMEN. 
 
AANVANGSLIED –  ‘Alles wat over ons geschreven is’ 
    LB 556 : 1,2 
 
VREDEGROET  V. Vrede zij met u allen! 
    G. VREDE OOK MET U! 
 

- gemeente gaat zitten - 
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TER INLEIDING 
 
GEBED OM ONTFERMING 
na het ‘zo bidden wij U’ van de voorganger antwoordt de gemeente: 

 
 

V. God schenke ons vergeving bevrijding, vertrouwen  
 en hernieuwde toewijding door Jezus Christus, onze Heer. 
G. AMEN! 
 
LOFLIED – LB 117-d  ‘Laudate omnes gentes‘   (2 x gezongen) 
 
DE SCHRIFT GEOPEND 
 
GEBED BIJ DE OPENING VAN DE SCHRIFT 
 

Eerste schriftlezing: Exodus 12 : 1 – 6; 14 – 17  

De HEER zei tegen Mozes en Aäron, nog in Egypte: ‘Voortaan moet 

deze maand bij jullie de eerste maand van het jaar zijn. Zeg tegen 

de hele gemeenschap van Israël: “Op de tiende van deze maand 

moet elke familie een lam of een bokje uitkiezen, elk gezin één. 

Gezinnen die te klein zijn om een heel dier te eten, nemen er 

samen met hun naaste buren een, rekening houdend met het aantal 

personen en met wat ieder nodig heeft. Het mag het jong van een 

schaap zijn of het jong van een geit, als het maar een mannelijk dier 

van één jaar oud is zonder enig gebrek. Houd dat apart tot de 

veertiende van deze maand; die dag moet de voltallige 

gemeenschap van Israël de dieren in de avondschemer slachten. 

Die dag moet voortaan een gedenkdag zijn, die je moet vieren als 

een feest ter ere van de HEER. Dit voorschrift blijft voor altijd van 

kracht, alle komende generaties moeten die dag vieren.  
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Eet dan zeven dagen lang ongedesemd brood, en verwijder meteen 

op de eerste dag alle zuurdesem uit jullie huizen; wie op een van 

die zeven dagen iets eet dat zuurdesem bevat, moet uit de 

gemeenschap van Israël gestoten worden. De eerste en zevende 

dag zijn heilige dagen die jullie samen moeten vieren.  

Die beide dagen mag er geen enkele bezigheid verricht worden, 

jullie mogen alleen het voedsel bereiden dat ieder nodig heeft. Dit 

voorschrift blijft voor altijd van kracht. Generatie na generatie 

moeten jullie het feest van het Ongedesemde brood vieren, omdat 

ik jullie die dag, in groepen geordend, uit Egypte heb geleid.  

 

Lied: De toekomst is al gaande – LB 605 

 

Tweede schriftlezing:  Johannes 13 : 1 – 15     

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.  
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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.  

 

Lied: Toen Jezus wist: nu is gekomen – LB 569  

 

Enkele woorden ter overweging…. 

 

Muziekmeditatie… rond ‘Vlammen zijn er vele…’ LB  970 

 

DE DIENST VAN DE TAFEL 

 

V: Nodiging tot de Tafelviering: …………..………… 

 

Voorbeden – stil gebed …………….. 

bij de voorbeden:  

V:  zo bidden wij U allen tezamen: Heer, ontferm U! 

A: Christus, ontferm U! 

 

Tafelwoorden, gesproken en gezongen: 

V. De Heer zal bij ons zijn! 

A. Zijn Geest in ons midden! 

V. Richten wij ons hart op God, onze Heer! 

A. Wij zijn met ons hart bij de Heer! 

V. Brengen wij dank aan de Heer onze God! 

A. Hij is onze dankbaarheid waard! 
 

V. Tafelwoorden: ‘Gezegend zij Uw Naam’ (Niek Schuman) 
 

  Gezegend, O God, zij Uw Naam, 

 die telkens aan ons doorgegeven is, 

 door alle eeuwen heen en overal. 
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 Zo veel is ons ontschoten of ontnomen, 

 verdampt of spoorloos zoekgeraakt 

 in het zwaar geweld der tijden. 

 Maar met Uw Naam bent U nabij gebleven, 

 met al wat daarin veilig is gesteld, 

 eens en voorgoed, voor ieder van ons. 

 Daarom zingen wij U toe ons lied van lof en liefde: 

  

LB 405: 1  Heilig, heilig, heilig! hemelhoog verheven, 

   boven ons mensen: de naam van God de Heer! 

   Heilig, heilig, heilig! Schepper van de wereld, 

   mensen beneden, zingen U ter eer! 

 

 vervolg Tafelgebed: 
 

V. Door Jezus Christus, onze broeder, 

 aan wie U de naam gegeven hebt 

 die boven alle namen uitgaat. 

 Nederig tot het bittere einde, 

 heeft Hij een brood genomen, het gebroken, 

 en gezegd:  

 ‘Dit is mijn lichaam voor u’. 

 Zo heeft Hij ook de beker genomen, en gezegd: 

 ‘Dit is het nieuwe verbond in Mijn bloed, 

 doet dit om Mij te gedenken’. 

 Gedenk Gij ons, roep ons bij onze namen, 

 wees hier aanwezig door Uw Geest, 

 tot onze vertroosting en vrede. 

 Vernieuw het aanschijn van deze aarde, 

 verenig ons met wie zijn voorgegaan 

 op de weg van geloof, hoop en liefde. 

 En behoed in ons het visioen van Uw Rijk, 

 bewaar in ons de hoop op die voltooide tijd, 

 waarin Uw Naam zal zijn: ‘Alles in allen’ 

 Wees dan, o God in ons midden met uw Geest  

 die aaneenbindt en moed geeft en hoop.  
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 Zo bidden wij U: 
 

A. Onze Vader, die………………….. 

 

Vredegroet V. De vrede van de Heer zij altijd met u! 

  …………hierna wensen we elkaar de vrede van Christus! 

 

V.    “Moge het delen van brood en beker ons sterken in de hoop  

 dat een nieuwe wereld komen zal waar brood en liefde is 

  – genoeg voor allen!” 

 

Gemeenschap van brood en wijn 

- we vieren in de kring 

- tijdens de communie is er meditatieve muziek 

 

Dankwoorden 

V. U danken wij, Heer onze God, 

 voor uw goede gaven.. 

A. WIJ DANKEN U 

 DAT U ONS LEVEN VOEDT. AMEN. 

 

…Leegmaken van de tafel (onder orgelmuziek)… 

 

V. De tafel wordt leeggeruimd. 

 Want na de maaltijd valt de nacht; de lofzang verstilt; 

 de liefde wordt verraden, verloochend, verbroken. 

 De tafel zal nu leeggeruimd worden, 

 leeg als het leven wanneer God zich verbergt, 

 als onrecht heerst en mensen elkaar in de steek laten; 

 als Christus in eenzaamheid de laatste dingen tegemoet gaat. 

 Als Hij alles wat over ons geschreven staat gaat volbrengen. 

 

Lezing: Matteus 26: 30-36a 

“Nadat ze de lofzang hadden gezongen vertrokken zij naar de 

Olijfberg. Onderweg zei Jezus tegen hen: ”Jullie zullen mij deze 

nacht allemaal afvallen, want er staat geschreven:  
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“Ik zal de herder doden, en de schapen van zijn kudde zullen 

uiteengedreven worden.” Maar nadat ik uit de dood ben opgewekt, 

zal ik jullie voorgaan naar Galilea.” Petrus antwoorde hem: 

“Misschien zal iedereen u afvallen, ik nooit!” Jezus antwoordde 

hem: “Ik verzeker je: deze nacht zul je , nog voor de haan gekraaid 

heeft, mij driemaal verloochenen.” Petrus zei “Al zou ik met u 

moeten sterven, verloochenen zal ik u nooit. “ Alle leerlingen vielen 

hem daarin bij. Vervolgens ging Jezus met zijn leerlingen naar een 

olijfgaard die Getsemane genoemd werd. Hij zei: “Blijven jullie hier 

zitten, ik ga daar bidden.” 

 

(allen gaan staan) 

 

Lied: Blijf bij mij en waak hier bij mij (Taizé) 

 
 

Op deze avond van Witte Donderdag  
onderbreken we de viering in stilte  

– met dit lied in ons hoofd verlaten we de kerk.  
Morgenavond gaat de Paasviering verder! 

 
Vrijdag 15 april: Viering 19.30 uur   Voorganger: ds. Theo Menting 
Goede Vrijdag   
 

Zondag 17 april:  Viering 10.00 uur 
Pasen   Voorganger: ds. Ingrid de Zwart, Deventer 
    Iedereen svp een bloem meenemen! 
 


