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Met de viering op Witte Donderdag beginnen we aan De Drie Dagen van 

Pasen, een doorlopende viering in drie delen. In deze drie dagen die 

uitlopen op het paasfeest komt het leven heel geconcentreerd aan de 

orde. En het Evangelie dus ook. 

Met de Maaltijd die we vandaag vieren, staan we in de traditie van het 

Joodse volk. In Exodus eten de mensen brood zonder gist, omdat ze 

klaar moeten staan voor hun reis naar de vrijheid. En het gaat over 

bloed met de twee betekenissen ervan: als het vloeit, loopt het leven 

weg. Als het stroomt, baant het leven zich een weg. Jezus voegt 

nieuwe betekenis toe aan het breken van het brood en het schenken 

van de wijn. Jezus wast eerst de voeten van de discipelen.  

Er gebeurt iets met waar die voeten langsgekomen zijn en met wat die 

handen hebben gedaan. Wat afgelopen moet zijn, wordt weggedaan. 

Dan wordt het leven weer vrij voor schone handen en voeten. 

Na vanavond draagt Jezus het kruis als iemand die wordt ‘weggedaan’. 

In de paasnacht wordt Zijn leven en daarmee het licht weer gewekt. Op 

de paasmorgen breekt het leven door aarde en steen, het duister heeft 

het Licht niet in zijn greep gekregen. 

 

Over de afbeelding op de voorzijde schrijft kunstenaar Jeltje 

Hoogenkamp: 

‘De Tafel, in dit geval ook de tafel van Twaalf met een verwijzing naar 

de discipelen, 12 borden en de tekens van Vermenigvuldigen X en 

Delen : voedsel voor allen die dat nodig hebben. De tafel is Vierkant 

staat voor het menselijke, hoekige, de Cirkel voor het eeuwige, het 

Goddelijke. Ook kleuren hebben symbolische waarden in mijn werk, het 

hemelsblauw, goud, rood, paars, roze – dat begon al met de regenboog 

– en te zien in de iconografie en liturgische beschrijvingen.’ 
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Voorbereiding        

 

Muziek bij binnenkomst 

Schmücke dich, o liebe Seele, BWV 654 

Johann Sebastian Bach (1685-1750)  

 

Welkom en mededelingen door de ouderling 

 

Muziek tot verstilling 

Uit Johannes-Passion, BWV 245: ‘O große Lieb’ 

Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

 

Ondertussen worden de tafelkaarsen aan de paaskaars ontstoken 

 

- wij gaan staan - 

 

Bemoediging en Drempelgebed: 

vg:  Onze hulp is in de Naam van de Barmhartige, 

allen: DIE LIEFDE IS EN GROND VAN ONS BESTAAN. 

vg:  Wees ons genadig, God, wees ons nabij. 

Laat ons niet ontbreken op het feest dat Gij hebt toebereid. 

allen:  VERZAMEL ONS BIJ DE UITTOCHT VAN JEZUS MESSIAS 

EN BEKLEED ONS MET HET WITTE LICHT 

EN DE LIEFDE VAN UW ZOON. AMEN. 
 

Eerste lied ‘Gedenken wij dankbaar de daden des Heren’ 
uit: Tussentijds 157; tekst: Huub Oosterhuis; mel. ‘Wilt heden nu treden’ (LvK 414) 

 

1 Gedenken wij dankbaar de daden des Heren, 

zijn leven, zijn dood en verrijzenis. 

En dat wij oprecht tot Jezus ons bekeren, 

die onze God en leidsman ten leven is. 
 

2 Hoe hadden wij onze bestemming vernomen, 

was Jezus de weg niet ten einde gegaan. 

Wie zouden wij zijn, als Hij niet was gekomen 

om in zijn lichaam onze dood te doorstaan. 
 

3 Hoe zouden wij ooit voor elkaar kunnen leven, 

had Hij ons de liefde niet voorgeleefd, 

die tot de dood zich prijs heeft willen geven, 

die, Zoon van God, ons aller slaaf is geweest. 
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4 Gij eerste der mensen, die weerloos en eenzaam 

als graan in de aarde gestorven zijt, 

Gij wordt ons brood, maak ons met U gemeenzaam, 

Van harte maak tot wederdienst ons bereid. 

 

- wij gaan zitten – 

 

Gebed om ontferming  

Beantwoord met: Lied 547  1, 2, 3, 4 en 5 

 

 

De heilige Schrift 
 

Gebed van Witte Donderdag 

vg … Door Christus, onze Heer. 

allen Amen. 

 

Inleidende woorden 
 

Eerste lezing Exodus 12, 1-3 en 11-20 

 

Antwoordlied ‘Vannacht zal het wonder gebeuren’ 
tekst: Hanna Lam; melodie: Wim ter Burg; ZG I-35, AWN I, 7 

1 cantorij Vannacht zal het wonder gebeuren 

wij hebben het lam reeds geslacht, 

zijn bloed streken wij aan de deuren, 

Egypte zal huis aan huis treuren 

maar wij gaan op reis deze nacht, 

maar wij gaan op reis deze nacht. 

 

Allen: 

2. 

Wij moeten ons brood haastig eten, 

Het is ongezuurd weliswaar, 

Maar dat hindert niet nu wij weten 

Dat de Heer ons niet heeft vergeten, - 

Met mantels en al staan wij klaar, 

Met mantels en al staan wij klaar. 
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3.  

Vannacht komen wij weer tot leven, 

En gaan in een lange stoet 

Naar het land dat de Heer ons zal geven, 

Waar geen zweep meer wordt opgeheven, 

Waar wij leven in overvloed, 

Waar wij leven in overvloed. 

 

 

Evangelielezing Johannes 13,1-15 
 

Acclamatie   ‘U komt de lof toe’                      339a 
 

U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie,  

o Vader, o Zoon, o Heilige Geest, in alle eeuwen der eeuwen. 
 

Meditatie 
 

Lied 569   1 en 2 cantorij, 3 en 4 allen 

 

 
Handwassing & Maaltijd van de Heer 
 

Voorbeden 
 

Nodiging 
 

Wij worden uitgenodigd om naar voren te komen. 

Onze handen worden boven het bassin met water overgoten en 

gedroogd. Daarna lopen we door naar de koorruimte, vormen daar een 

kring, geven onze ‘buren’ een hand en wensen elkaar vrede. 

Er staan stoelen in de kring voor wie willen zitten tijdens de Maaltijd. 
 

Tijdens handwassing zingt de cantorij:  

´A new commandment´ - Richard Shephard (1949-2021) 
 

A new commandment I give unto you: 

that you love one another as I have loved you. 

By this shall all men know that you are my disciples 

if you have love for one another. 

 

Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. 
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Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Aan 

jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. 

 

Wanneer we een kring hebben gevormd: 
 

Tafelgebed, Lied 403d 
 

Voorganger 

Die wij kennen als een Vader, 

die zichzelf ter sprake bracht in een mensenkind, 

een broeder – 

 

allen: 

Gij, louter licht en bron van eeuwig leven, wij zegenen U! 

 

 

 

Voorganger 

Want Gij hebt ons beschaamd met uw goedheid, uw liefde. 

Gij vult onze leegte met overvloed. 

Gij roept ons tot leven met nieuwe namen. 

 

allen: 

Gij, louter licht en bron van eeuwig leven, wij zegenen U! 

 

 

Voorganger 

Zo vaak heeft uw liefde al vrucht gezet in mensen; 

met hen en met alles wat ademt van genade zingen wij hier: 

 

allen: Gij louter licht... 

 

Voorganger 

Wij zegenen U om het hoge Woord van den beginne, 

dit licht in ons duister, dit brood uit de hemel, 

de Zoon naar uw hart, 

gezonden opdat wij allen U kennen,  

voorgoed zullen leven, 

gekozen tot vrienden. 

 

Hij, licht uit licht, woord van den beginne, Jezus Messias! 

 

 



7 

 

 

 

Voorganger 

Hij, vrucht uit de schoot van uw volk Israël, 

de wijnstok op wie wij allen zijn geënt. 

Uw liefde voor Hem is de bron waaruit wij drinken. 

Hij opent ons de ogen, 

is het Licht dat voor ons uitgaat. 

 

Hij, ware herder, woord van den beginne, Jezus Messias! 

 

 

Voorganger  

Hij heeft zich gegeven, verloren als graan 

gezaaid in de aarde, belofte van toekomst. 

Hij was in de wereld, hij stierf aan de nacht. 

Geen grotere liefde: 

zijn laatste adem gaf ons het leven. 

 

Hij was als brood, gebroken, gedeeld, levend brood: 

zijn lichaam voor ons. 

Hij werd onze beker, een overvloed van bruiloftswijn:  

zijn bloed voor ons. 

Wij gedenken zijn dood, wij vieren het leven: 

hier reiken wij elkaar wat Hij ons gaf. 

 

Hij, lam van God, brood uit de hemel, Jezus Messias! 

 

 

Voorganger 

Erfgenamen van zijn vrede,  

wij, voorgoed genoemd zijn lichaam, 

dat wij woning zijn voor U. 

Dat wij ranken van zijn hart zijn,  

vruchten dragen, die God en mensen verheugen. 
 

Gij, louter licht en bron van eeuwig leven, Wij zegenen U! 
 

 

  



8 

 

 

Onze Vader (gesproken, vertaling NBV 21) 

Onze Vader in de hemel, 

laat uw naam geheiligd worden, 

laat uw koninkrijk komen, 

laat uw wil gedaan worden 

op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons vandaag het brood 

dat wij nodig hebben. 

Vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij vergeven 

wie ons iets schuldig is. 

En breng ons niet in beproeving, 

maar red ons van het kwaad. 

Want aan U behoort het koningschap, 

de macht en de majesteit, 

in eeuwigheid. Amen. 

 

Vredegroet 

v: De vrede van de Heer zij altijd met u! 

a: En met uw geest! 

We geven elkaar een teken van vrede. 
 

Delen van matze en wijn  

Thuis kunt u meevieren door ook matze en wijn te delen. 
 

Muziek tijdens communie 

U-bi ca-ri-tas et a-mor, 

U-bi ca-ri-tas De-us i-bi est. 

 

 
 

Dankgebed 
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Overgang naar Goede Vrijdag 
 

Nu worden avondmaalsgerei en antependia de kerk uitgedragen. De 

lege kerk verwijst naar de verlatenheid die door Christus gedragen 

werd op de Olijfberg en op Goede Vrijdag. 
 

Zingen ondertussen:  

  

Blijf bij mij en waak hier met mij, wakend en 

Biddend, wakend en biddend. 

 

Lezing: 

36 Vervolgens ging Jezus met zijn leerlingen naar een plek die 

Getsemane genoemd werd. Hij zei: ‘Blijven jullie hier zitten, ik ga daar 

bidden.’ 37 Hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeüs met zich 

mee. Toen hij zich bedroefd en angstig voelde worden, 38 zei hij tegen 

hen: ‘Ik voel me dodelijk bedroefd; blijf hier met mij waken.’ 39 Hij liep 

nog een stukje verder, knielde toen en bad diep voorovergebogen: 

‘Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbijgaan! 

Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt.’  
     Matteüs 26,36-39 

 

Lied (571) 

 

cantorij 1  In stille nacht houdt Hij de wacht 

waar alle anderen slapen. 

De ogen zwaar, de harten moe,    

hebben wij Hem verlaten. 

 

Allen: 2 Waarom blijft niet het laatste lied 

In onze harten hangen?  

De lofzang klonk, maar is verstomd.  

De dood houdt ons omvangen. 

   

cantorij 3  Een beker vol van vreugdewijn 

heeft Hij met ons gedronken. 

Een bittere kelk vol eenzaamheid 

hebben wij Hem geschonken. 
 

allen 4 In stille nacht heeft Hij volbracht 

de doortocht voor ons leven. 

De nieuwe morgen van Gods trouw 

heeft Hij aan ons gegeven. 
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allen 5 Tot aan het einde van de tijd 

 zal ik zijn wachtwoord horen: 

 Waak dan en bid! Zo blijft Hij mij, 

 en ik Hem toebehoren. 

 

Slotgebed ‘Blijf bij ons Heer’ (Luthers avondgebed) 

 

We verlaten de kerk in stilte.  
 

We sluiten de dienst vanavond niet af, maar vervolgen De Drie Dagen 

van Pasen morgen met de Goede Vrijdagviering die om 19.30 uur 

begint in de Groene Kerk. De paasnachtdienst, ook in deze kerk, begint 

om 22.00 uur. Daarin zal de doop worden bediend. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan deze dienst werken o.m. mee: 
 

voorganger  ds. Rian Veldman 

ouderling  Marien den Boer 

diaken   Martine Delver 

PGO cantorij o.l.v.  Pauline Verkerk 

organist  Leonard Seeleman 

camera/beamer Bert Osinga, Dirk Jan de Ruijter jr.  

ontvangst Herma Pauptit, Gerina van Schagen 

 

 


