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Witte Donderdag 14 april  
 

Muziek 
 

Welkom 
 

Aansteken van de kaarsen 
 

Moment van stilte 
 

Openingsresponsie naar psalm 67 
 

V:  O God, wees ons genadig. 
A:  Laat het licht van uw gelaat over ons schijnen 
V:  dan zullen de mensen uw weg leren kennen, 
A: en heel de wereld uw reddende kracht. 
V:  Dat de volken U loven. 
A:  Alle volken U loven. 
V: In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige 
 Geest 

 

Gebed 
 

Gloria: Laudate omnes gentes ( Lied 117d, 3x) 



2 
 

Lezing: Lucas 22: 1-20 
 
Lied: Alles wat over ons geschreven is (556) 
 
556:1 
Alles wat over ons geschreven is 
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen, 
alle geboden worden thans voldragen, 
alle beproeving van de wildernis. 
 
556:3 
Jezus, de haard van uw aanwezigheid 
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken. 
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken, 
Gij hogepriester in der eeuwigheid. 
 
556:4 
Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan, 
aan u, o Heer, ontleent het brood zijn leven, 
ons is een lofzang in de mond gegeven, 
sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan. 
 
556:5 
Dit is uw opgang naar Jeruzalem 
waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen, 
vrede aan allen die uw naam verhogen: 
heden hosanna, morgen kruisig Hem! 
 
Woorden bij het evangelie 
 
 
Stilte 
 
 
Muziek  
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Vredegroet 
 

V:  Vrede is het woord dat wij mogen spreken. 
  Vrede is het brood dat wij mogen breken. 

De vrede van de Heer zij met u. 
A: De vrede van God is in ons midden. 

 
We zingen: Heilig, heilig, heilig (Lied 985) 
985:1 
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! 
 
985:2 
Heilig, heilig, heilig, maker van de sterren, 
zonnen en manen en heel het firmament! 
Heilig, heilig, heilig, mateloze ruimte, 
machten en krachten, maak zijn naam bekend! 
 
985:3 
Heilig, heilig, heilig, bron van alle leven, 
bloemen en bomen en al wat adem heeft! 
Heilig, heilig, heilig, Vader van ons allen, 
Eerste en Laatste, U dankt al wat leeft! 
 
Voorbeden 
 
Tafelgebed  
 
V: Gij die weet wat er in mensen omgaataan hoop en twijfel, 
 domheid, drift, plezier, onzekerheid. 
A: Gij die ons denken peilten ieder woord naar waarheid 
 schaten wat onzegbaar is onmiddellijk verstaat. 
V: Gij toetst ons harten Gij zijt groter dan ons hart. 
A: Op elk van ons houdt Gij uw oog gericht. 
V: En niemand, of hij heeft een naam bij U. 
 En niemand valt of zij valt in uw handen 



4 
 

 en niemand leeft of hij leeft naar U toe. 
A: Maar nooit heeft iemand U gezien. 
V: In dit heelal zijt Gij onhoorbaar. En diep in de aarde 
 klinkt uw stem niet. En ook in de hoogte niet. 
 En niemand die de dood is ingegaan keerde ooit terug,  
 om ons van U te groeten. 
A: Aan U zijn wij gehecht. Naar U genoemd. 
 Gij alleen weet wat dat betekent. Wij niet. 
 Wij gaan de wereld door met dichte ogen. 

Maar soms herinneren wij ons een naam, 
 een oud verhaal, dat ons is doorverteld, 
 over een mens die vol was van uw kracht, 
 Jezus van Nazareth. 
V:  In hem zou uw genade zijn verschenen, 
 uw mildheid en uw trouw. In hem zou, voorgoed, aan het 
 licht gekomen zijn hoe Gij bestaat: weerloos en zelveloos, 
 dienaar van mensen. 
A: Hij was zoals wij zouden willen zijn: 
 een mens van God, een vriend, een licht, een herder, 
 die niet ten eigen bate heeft geleefd, 
 en niet vergeefs, onvruchtbaar, is gestorven. 
 
Instellingswoorden 
 

V: Die in de laatste nacht dat hij nog leefde 
  – dat is deze nacht –  

  het brood gebroken heeft en uitgedeeld, 
  en heeft gezegd: Neemt, eet, dit is mijn lichaam 
  zo zult gij doen, tot mijn gedachtenis. 
 

  Toen nam hij ook de beker, en hij zei: 
  Dit is mijn levenskracht, dit is mijn bloed, 
  dat ik wil geven tot bevrijding dezer wereld. 
  Als je uit deze beker drinkt, denk dan aan mij. 
 

  Tot zijn gedachtenis nemen wij daarom 
  dit brood en deze beker, 
  om goed te weten wat ons te wachten staat 
  als wij leven hem achterna. 
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A: Zijn dood gedenken wij, 

  Zijn opstanding belijden wij, 
  Zijn toekomst verwachten wij. 
  Maranatha! Heer, kom spoedig! 
 

V: Zo gedenken wij het geheim van de Gekruisigde:  
  de opstanding en het leven. 
 

We delen brood en wijn. Ondertussen zingen we: Ubi caritas 
(Lied 568a) 

Ubi caritas et amor, 
ubi caritas Deus ibi est. 

 

De tafel wordt leeggeruimd 
 

We lezen: Marcus 14: 32-39 
 

We zingen: Blijf bij mij (Taizé 13, 3x) 

 
We lezen: Marcus 14:40-42 
 
We zingen: Goede herder als wij slapen (Lied 268) 
268:1 
Goede herder, als wij slapen, 
heel deze nacht, 
waak dan over al uw schapen, 
heel deze nacht; 
dat wij dromen zonder zorgen, 
veilig rusten tot de morgen – 
lieve God, bij U geborgen, 
heel deze nacht. 
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268:2 
 
Geef dat wij hier nooit alleen zijn, 
bij dag en nacht, 
engelen steeds om ons heen zijn, 
bij dag en nacht, 
dat de doden bij U leven, 
eeuwig in uw licht geheven – 
allen door uw trouw omgeven, 
bij dag en nacht. 
 
We bidden samen Luthers avondgebed 
 

Blijf bij ons en bij Uw ganse kerk 
aan de avond van de dag 
aan de avond van het leven 
aan de avond van de wereld. 
 
Blijf bij ons met Uw genade en goedheid 
met Uw troost en zegen 
met Uw Woord en sacrament. 
 
Blijf bij ons wanneer over ons komt 
de nacht van beproeving en van angst 
de nacht van twijfel en aanvechting 
de nacht van de strenge, bittere dood. 

 
Blijf bij ons in leven en in sterven 
in tijd en eeuwigheid. 
 
Amen. 

 
We verlaten de kerk in stilte 
 


