
Liturgie van viering van Schrift en Tafel  
op Witte Donderdag          

29 maart 2018 in Ichthus,19.30 uur 
  
  
  

Bij deze dienst:  

Het is Witte Donderdag.  
De gang naar Pasen.  
Nog ingetogen want morgen is het Goede Vrijdag.  
De tijd van het lijden is niet voorbij.  
Pijn, lijden, verdriet, verdrukking, ze zijn deel van het leven. Maar ook bevrijding van 
lijden hoort bij het leven.  
Vanavond staan we stil bij de weg die het volk Israël gegaan is, zoals beschreven 
staat in het boek van de uittocht, Exodus. Weg van verdrukking naar bevrijding.  
Jezus zet de weg naar bevrijding voort en leeft het ons voor.  
Hij gaat deze weg met ons. Daarom deelt hij brood en wijn, en drukt daarmee uit,  
dat we niet alleen zijn in ons lijden.  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Orgelmuziek 
  

Als de kerkenraad binnen is gekomen bereiden we ons in stilte voor op de dienst 
  

Als de voorganger gaat staan, staan allen op en zingen: NLB 23 b: 1, 2 en 3  

1 De Heer is mijn Herder! 'k Heb al wat mij lust; 
   Hij zal mij geleiden naar grazige weiden. 
   Hij voert mij al zachtkens aan wateren der rust. 
  

2 De Heer is mijn Herder! Hij waakt voor mijn ziel, 
   Hij brengt mij op wegen van goedheid en zegen, 
   Hij schraagt me als ik wankel, Hij draagt me als ik viel. 
  

3 De Heer is mijn Herder! Al dreigt ook het graf, 
   geen kwaad zal ik vrezen, Gij zult bij mij wezen; 
   o Heer, mij vertroosten uw stok en uw staf! 
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Groet en onze hulp 
V. De Heer zij met u 
G. Ook met u zij de Heer  

 V. Onze hulp is in de naam van de Heer  
 G. Die hemel en aarde gemaakt heeft  
 V. die trouw houdt tot in eeuwigheid 
 G. en niet laat varen het werk van zijn handen. Amen 
 V. God zij ons genadig en zegene ons,  

G. Hij doe zijn aanschijn bij ons lichten    
V. opdat men op aarde zijn weg kenne, 
G. onder alle volken zijn heil! 

       (gemeente gaat zitten)   
      
Luiden van de klok, die daarna zal zwijgen tot in de paasnacht de opstanding wordt 
verkondigd 
  

Inleidend woord 
  

Kyriëgebed 
  

Loflied: lied 657: 1 en 3  
1 Zolang wij ademhalen  schept Gij in ons de kracht 
   om zingend te vertalen waartoe wij zijn gedacht: 
   elkaar zijn wij gegeven tot kleur en samenklank. 
   De lofzang om het leven geeft stem aan onze dank. 
  
3 Het donker kan verbleken door psalmen in de nacht. 
   De muren kunnen vallen: zing dan uit alle macht! 
   God, laat het nooit ontbreken aan hemelhoog gezang, 
   waarvan de wijs ons tekent dit lieve leven lang. 
  
Schriftlezing: Exodus 12: 14-20 
  
Zingen: lied 395: 1, 2 en 4    
1 Op de avond, toen de uittocht uit Egypte werd gevierd, 
   en de matse werd gebroken en de wijn werd ingeschonken, 
   toen heeft Jezus aan zijn mensen een geheim geleerd: 
Refrein: 
   Wij gaan rond met het brood, wij gaan rond met de wijn, 
   want iedereen mag leven en vrolijk zijn.  
  

2 Op die avond van het paasfeest, heeft hijzelf ons uitgelegd, 
 dat het brood ons werd gegeven als een teken van zijn leven, 
 dat hij uitdeelt aan zijn mensen, dat heeft hij gezegd. 
Refrein 

  
4 Op die maaltijd van het paasfeest, 
   op de avond voor zijn dood zij hij: zelf zal ik er bij zijn 

   op het feest waar jullie vrij zijn, 
   op de maaltijd, die God aanricht, en dat feest wordt groot! 
Refrein 



  
Lezing: Johannes 13: 1-5; 12-15 
  
Meditatie 
  
We luisteren naar: een deel uit de Messiah van Händel  
‘How beautiful are the feet’  Fluit en piano 
  
  

Dienst van de tafel 
  
Zingen tafellied: Ik bied u dit brood 
Ik bied U dit brood. 
't Is als gave niet groot. 
Neem mezelf, neem mijn hart, mijn verstand. 
Want in wijn en in brood, 
kom ik los van de dood, 
Reikt de hemel de aarde de hand. 
Heer, Heer, neem het aan. 
Neem mezelf, neem mijn hart, mijn verstand. 
Want in wijn en in brood, 
kom ik los van de dood, 
reikt de hemel de aarde de hand. 
  
Ik bied U de wijn, 
die een teken moet zijn 
van een nieuw en een eeuwig verbond. 
Waarin Gij hebt hersteld, wat door zondig geweld, 
ook in mij door het kwaad werd gewond. 
Heer, Heer, neem het aan. 
Neem mezelf, neem mijn hart, mijn verstand. 
Want in wijn en in brood, 
kom ik los van de dood, 
reikt de hemel de aarde de hand. 
  

Klaarmaken van de Tafel 
We vormen een kring rond de Tafel, willen degenen die de kleine bekers en 
druivensap nemen zich opstellen in de buurt van de paaskaars. 
  
Tafelgebed  
  
V.  verheft uw hart     
G.  wij hebben ons hart bij de Heer 
V.  laten wij de God danken 
G.  Hij is onze dankbaarheid waard 
  

Hierna wordt het tafelgebed sprekend vervolgd en als volgt beëindigd: 
  

V.  Liefdevolle God, op deze tafel staan brood en wijn, 
 tekenen van Uw verbond. Wij vragen U: 
G.  Dat wij mogen delen in Uw verbond; dat liefde groeit tussen mensen, 



zoals dat begon met die ene, Jezus,  Uw mensenkind 
V.  Zend dan, o God, Uw Geest in ons midden en maak ons tot mensen met 

nieuwe verwachting 
G.  AMEN 
  
UITNODIGING elkaar brood en wijn aan te reiken, waarna de VREDESGROET 
wordt gesproken: 
  
V. De vrede van Christus is met jullie 
G. ook met jou is zijn vrede 
  

Delen van het matse en de wijn (tijdens muziek). 
  

Na delen van matse en wijn gaan allen weer zitten. 
  

Tot besluit van de tafelviering bidden we samen het Onze Vader.  
  

De tafel wordt afgeruimd en de kaarsen gedoofd, behalve de paaskaars. 
  
Slotlied: NLB 248: 1, 2 en 3  
1 De dag, door uwe gunst ontvangen, 
   is weer voorbij, de nacht genaakt; 
   en dankbaar klinken onze zangen 

   tot U, die 't licht en 't duister maakt. 
  

2 Die dan, als onze beden zwijgen, 
   als hier het daglicht onderduikt, 
   weer nieuwe zangen op doet stijgen, 
   ginds waar de nieuwe dag ontluikt. 
  

3 Zodat de dank, U toegezonden, 
   op aard nooit onderbroken wordt, 
   maar steeds opnieuw door mensenmonden 

   gezongen en gesproken wordt. 
  

Zegen, gemeente zingt: AMEN  
  
Ieder verlaat op zijn eigen tijd en in stilte de kerk. 
  
Bij de uitgang is gelegenheid om uw gaven te geven in de open collecte, te verdelen 
onder Diaconie en Kerk. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
  



   
Medewerking aan deze dienst verleenden: 
Begroeting:    Dhr. en mw. Geerlinks 
Voorganger:   Ds. J. de Valk-Boerma 
Organist:     Dhr. P. Flens 
Muzikale medewerking:    Dhr. B. Melis: piano  
     Mw. I. Pals: fluit 
Ouderlingen:   Mw. E. Jipping, mw. J. Keim 
     Dhr. J. Tiemersma, mw. B. Beukers 
Diakenen:    Mw. G. Venema, mw. T. Luchies, 
     Mw. N. v.d. Kamp, mw. M. Hut 
Lector:    Mw. A. Knigge 
  
 
 


