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Orde van dienst Witte Donderdag 2020  
 
Welkom en mededelingen 
 
Luisteren: Lied 67a – Heel de aarde jubelt en juicht 
 
Refrein:  
Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer, halleluja, halleluja!  
 
1 Ja, heel de aarde moet God wel prijzen, 

loven zijn machtig beleid, 
omdat Hij steeds op wonderlijke wijze 
alles bestuurt in gerechtigheid 

Refrein:  
 
2.  Ja, God is goed, schenkt ons zijn zegen,  

toont ons zijn aanschijn van licht,  
Hij gaat ons voor op alle wegen,  
heeft uit de zonde ons opgericht.  

Refrein: 
 
3.  Hij is de God, die ons verblijdde,  

die onze nood heeft verstaan;  
die ons een hemels Paasmaal bereidde  
en zonder vrees door de wereld laat gaan.  

Refrein:  
 
4. Laat alle volken uw almacht vrezen, 
 aller lof zij U geweijd, 
 laat, Heer, uw naam bezongen wezen, 
 in aller eeuwen eeuwigheid. 
Refrein: 
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Bemoediging en drempelgebed 
 

Onze hulp is in de naam van de Heer, 
Die hemel en aarde gemaakt heeft 
Wij zijn samen om Hem te gedenken 
die brood van genade werd: 
gave van de hemel 
gave voor de gemeenschap. 
 
Wie brood neemt, breekt en deelt, 
brengt Hem dichterbij,  
die wij noemen Jezus Messias. 
Overal in deze kapotte wereld wordt brood genomen  
en als het ware tegen beter weten in gezegd en gedaan  
dat het verhaal van deze Messias de wereld tot genade is. 
 
Geprezen zijt Gij, God onze Bevrijder, 
Koning van de wereld  
die ons opdraagt het feestlicht te ontsteken…. 
en zo belijden wij: 
het licht is de duisternis te machtig. 

 
 
Gebed om ontferming en opening van de schriften   
 
Luisteren: Lied 117d - Taizé 
Laudate omnes gentes, laudate Dominum 
 

vertaling: Alle volken, loof de Heer! 
 
 
Lezen: Exodus 12 vers  11- 20   
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Luisteren:  Zangen van zoeken en zien 731 - Vroeg in de morgen  
Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Antoine Oomen 
 
Vroeg in de morgen, donker was het nog, 
zijn wij gegaan, een keer, 
nog in ons hart de dichtheid van de nacht. 
 
Jij bent niet die wij dachten. Uit het vuur 
riep ons bij naam een stem. 
Wij zagen niets. Jij riep: ‘Ik zal er zijn’. 
 
Op licht en schaduw, bomen aan de bron, 
op stilte leek die naam. 
Een gloed van liefde schroeide ons gezicht. 
 
Om wat wij hoorden (maar wat hoorden wij?) 
om wat op vrijheid leek, 
omdat het moest en blijven niet meer kon. 
 
Zijn wij gegaan, onstuimig en verward, 
om nergens om, om jou – 
om liefde over alle grenzen heen. 
 
Een troep die sloft en zwerft, de richting kwijt. 
De nagalm van een stem. 
De weerklank van wat woorden in ons hart. 
 
Een slingerende stoet naar goed wijd land. 
Een eeuwenlang smal pad. 
Een ademtocht, de route van het licht. 
 
Het duizendschone schitterende licht, 
een file in de nacht, 
een spoor van mensen die de nacht verslaan. 
 
Die strompelen tot waar? Tot waar jij bent, 
in rusten aan de bron, 
in gloed van liefde, vuur dat niet verflauwt. 
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Vroeg in de morgen, donker was het nog, 
zijn wij gegaan, een keer, 
met niets dan in ons hart: ‘Ik zal er zijn’. 
 
 
Lezen: Johannes 13 vers 1 – 15 
 
Stilte 
 
Luisteren: Lied 567 - Hij onthaalde ons aan tafel  (mp3 HWB) 
 
1  Hij onthaalde ons aan tafel,  

lam van Pasen,  
 
2  hief zijn handen, sprak de zegen  

voor dit eten.  
 
3  Niet alleen zijn vrienden kregen  

deze zegen,  
 
4  hij omarmt ook ons, bedient ons 

in zijn liefde 
 
5  en omvat n dit gebaar de 

hele aarde. 
 
6  Hijdronk wijn om onze pijn, om 

onze vreugde 
 
7  voor de Grieken en de Joden: 

brood gebroken 
 

 
Dank- en voorbeden  
 
 
Uitleg avondmaal vieren in huiskamer 
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Tafelgebed 
Vandaag 9 april 2020 – is de 75e sterfdag van Dietrich 
Bonhoeffer. Bonhoeffer was een Duits theoloog en werd 
gevangen genomen en gedood vanwege zijn 
verzetsactiviteiten. 
Het is vandaag ook Witte Donderdag, de dag waarop de kerk 
gedenkt hoe de Heer op de avond voor zijn lijden met zijn 
leerlingen Pasen viert en zijn Maaltijd instelt. 
In het Tafelgebed zijn woorden van Bonhoeffer herkenbaar.  

 
Wij bidden: 
 
Wij zegenen U,  
Eeuwige onze God  
die telkens uw volk hebt bevrijd 
uit duisternis en angst.  
Die in de nacht voor ons uit gaat,  
lichtend als vuur  
en ons door het water van de dood leidt 
 naar een land van vrede in overvloed.  
Wij zegenen U  om uw Zoon Jezus Christus,  
onze Heer, die zijn vrienden in de wereld liefhad tot het einde;  
die in de nacht vóór zijn lijden met hen maaltijd hield,  
hen brood en wijn gegeven heeft als teken van leven voorgoed.  
Zo zullen wij,  
bevrijd door zijn dood en opgewekt door zijn verrijzenis,  
delen in zijn heerlijkheid.  
Daarom, met engelen en aartsengelen,  
met heiligen en martelaren  
die U gehoorzaam zijn gebleven,  
met Dietrich Bonhoeffer, Etty Hillesum  
en al die andere slachtoffers vanwege geloof,  
door goede machten trouw omgeven   
loven en verheerlijken wij   
uw naam vol licht en glorie  
en prijzen wij U en  
 
 
 



6 

 

 
Luisteren:  lied 405: 1 -Heilig, heilig, heilig  
 

Heilig, heilig, heilig, Heer, God almachtig, 
vroeg in de morgen word’ U ons lied gewijd. 
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
drievuldig God, die een in wezen zijt. 

 
Gezegend is onze broeder Jezus,  
die met ons de weg gaat van het lijden in onze wereld,  
en die zich laat kennen  in het breken van het brood.  
  
In de nacht van zijn arrestatie - dat is deze nacht -  nam hij brood,  
zegende U en brak het,  
gaf het aan zijn leerlingen en zei:  

Dit is mijn lichaam,  
voor jullie gegeven.  

Ook nam hij de wijn,  
dankte U en schonk hem uit, 
gaf de beker aan zijn leerlingen en zei:  

deze beker is de nieuwe verbinding  met God,  
bezegeld met mijn bloed.  
Neem deze en deel hem met elkaar.  
Ik zal opnieuw wijn met jullie drinken in het komend koninkrijk.  

Als wij dan eten van dit brood 
en drinken uit deze beker 
verkondigen wij de dood des Heren 
totdat Hij komt  
  
Hoor ons, o Christus,  
en adem uw Geest op ons en op dit brood en deze wijn;  
dat ze voor ons  uw lichaam en bloed worden tintelend van uw leven,  
genezend, vernieuwend –  o maak ons heel.  
En zoals het brood en de wijn   
die wij tot ons nemen deel van ons worden,  
laat ons zo deel van U worden,  
been van uw gebeente en vlees van uw vlees,  
vol liefde en zorg in deze wereld, 
 gehoorzaam en vrij U volgend.  
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En zoals U ons leerde,   
zo bidden wij samen: Onze Vader …  
  
Brood en wijn delen  
Onder het delen luisteren we naar Taizé – Mijn ziel verstilt in rust  
 

Mijn ziel verstilt in rust en vrede voor God 
in Hem alleen mijn heil 
ja, bij de Heer, verstilt mijn ziel in vrede keert zich stil tot Hem. 

 
Gebed na de maaltijd   
 
Luisteren: Lied 561 - O liefde die verborgen zijt  
 
1   O Liefde die verborgen zijt 

in diepe stilten eeuwigheid, 
erbarm U over ons bestaan, 
het wordt verraden en verdaan. 

 
2   Hoe acht'loos in ons midden wordt 

het kostbaar mensenbloed gestort 
en in het onbarmhartig licht 
het kruis des Heren opgericht. 

 
3   De minsten van de mensen zijn 

daar uitgestrekt in angst en pijn. 
Tot aan het eind der wereld lijdt 
Christus in hun verlatenheid. 

 
4   O Liefde uit de eeuwigheid 

die met ons mens geworden zijt, 
wij bidden, laat ons niet alleen 
in al het duister om ons heen, 

 
5   opdat ook wij o Heer U niet 

verlaten in uw diep verdriet 
maar bij U zijn in al de pijn 
waarmee de mensen mensen zijn. 
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Als afsluiting van de tafel lezen we Matteüs 26: 30 en 36a  
 
Op weg naar de tuin… 
 

Op weg naar de tuin…              
De klokken zwijgen.  
Het is stil geworden.  
Doodstil. 
 
Nu is de tafel leeg 
Het brood gegeten, 
de wijn gedronken en genoten 
de disgenoten zijn verzadigd 
 
Goede Vrijdag komt dichterbij.  
We weten wat toen met Jezus is gebeurd. 
Na het feestelijk samenzijn gaat Hij naar de Olijfberg.  
hij zoekt de stilte van de nacht. 
 
Dit is zijn uur 
ten einde toe. 
 
Hij zoekt de koelte van een tuin, 
Getsemané, Hof van Olijven, 
waar bomen en een steen 
maar niet één mens 
met Hem wil waken. 
 
Wie de voeten waste 
en brood en wijn toereikte 
- dit ben ik zelf, zei Hij -, 
zij zijn het waken moe 
en slapen 
 
Nu stroomt de beker vol 
met al het leed, 
de last, het lijden 
van de wereld 
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Lezen: Matteüs 26: 37b-38  
 
Luisteren: Taizé – Blijf bij mij  
 

Blijf bij mij en waak hier met mij, wakend en biddend 
 
 
 
 
 
Voorgangers: ds. Co Janssen en ds. Henriëtte Bouwman 
Diaken: Anny Rensink 
Techniek: Hans Zinger 


