
Liturgie Witte Donderdag 13 april 2017 
In Ichthus 

Voorganger: Ds. G. Kajim 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 

Orgelspel 
  

Kerkenraad komt binnen 
  

Meditatief muziekmoment 
  

Klokgeluid 
  

Stilte 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Zingen: Tussentijds 157: 1, 3 en 4 
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. 
  
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. 
  

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. 
  

Tekst 
  

Bemoediging 
v.    Wie woont in de hoede van de allerhoogste god,                                                                             
a.    overnacht in de schaduw van de machtige 
v.    bij nacht en ontij heb je niets te vrezen, 
a.    hij is een schild en een muur om je heen. 
Drempelgebed  
v:    eeuwige, onze god, wij die u nooit gezien hebben 
a:    zie ons hier aan 
v:     wij die van u hebben gehoord 
a:     hoor gij ons aan 
v:     uw naam is dat gij mensen helpt 
a:    wees onze hulp 
v:     en dat gij alles hebt gemaakt 
a:     maak alles nieuw 
v:     en dat gij ons bij name kent 
a:     leer ons u kennen 
v:     die Bron van leven wordt genoemd 
a:     doe ons weer leven 
v:     die gezegd hebt: ik zal er zijn 
a:     wees hier aanwezig. Amen 
  

Inleiding op de dienst 
  
Zingen: NLB 281: 1 en 2 

1 Wij zoeken hier uw aangezicht. 
   God, houd uw oog op ons gericht: Kyrie eleison! 
  

2 Wanneer het donker ons verrast, 
   houd ons dan in uw goedheid vast: Kyrie eleison! 
  
Gebed 
Zingen: NLB 281: 5 en 10 
5 Dat ieder die zich tot U wendt 
   de gloed van uw genade kent. Kyrie eleison! 
  

10 Ontvlam in ons en vuur ons aan! 
Getroost zullen wij verder gaan. Amen. Halleluja! 
  

Lezen: Johannes 13: 1-15 
Zingen: NLB 569: 1, 2 en 4 
1 Toen Jezus wist: nu is gekomen 



   het uur om door de nacht te gaan, 
   heeft Hij een linnen doek genomen 

   en water in een schaal gedaan. 
  

2 Hij gaf ons zwijgende een teken 

   en kwam ons voet voor voet nabij, 
   Hij deed het water van zich spreken, 
   het stort zich uit en reinigt mij. 
  
4 Heer van mijn hart, U bent gekomen 

   de nacht door naar uw grote dag, 
   ik heb in eenvoud aangenomen 

   dat ik U daarin volgen mag. 
  

Overdenking 
Ritueel van de handwassing 
  
We luisteren naar: Trijntje Oosterhuis – Ken je mij? 

  
Collecte 
  
De tafel wordt klaargemaakt terwijl we zingen:  
Heer, die het Woord van God volbracht 
melodie: NLB 243; t: Hans Bijleveld 
  1 
Heer, die het Woord van God volbracht 
door af te zien van eer en macht, 
in de gestalte van een knecht 
hebt Gij dat Woord ons uitgelegd 
  2 
Gij, die dat Woord geworden zijt 
in vlees en bloed, in mens’lijkheid, 
Gij spreekt de taal van Wie U zond  
in woord en daad, met hand en mond. 
  3 
Gij spreekt altijd dezelfde taal, 
want wat Gij deedt met schort en schaal 
wil niet een ander teken zijn 
dat wat Gij doet in brood en wijn. 
  4 
Betrek ons dan bij dat geheim 
opdat wij Geest-verwanten zijn, 
discipelen, vertrouweling. 
Herken Uzelf in deze kring. 
  5 
Als wij U delen met elkaar, 
maak dat tot meer dan een gebaar, 
maak dat tot grond van ons bestaan, 
Gij, Jezus, in ons opgestaan! 
  

Viering Heilig Avondmaal            
Nodiging                                                                                       
Wensen wij elkaar de Vrede van Christus   
                                                                                                                                                                            
We horen en zingen het tafelgebed:                                                     
  
V.    Die naar menselijke gewoonte 
met een eigen naam genoemd werd 
toen hij in een ver verleden 
werd geboren, ver van hier 



                                                                                             
  
Gemeente Zingt: 
Die genoemd werd: Jesjoe,Jezus, Zoon van Jozef, Zoon van David 
Zoon van Jesse, Zoon van Juda, Zoon van Jacob, Zoon van Abram 
V. zoon van Adam, zoon van mensen 
die ook Zoon van God genoemd wordt, 
heiland, visioen van vrede, 
licht der wereld, weg ten leven, 

  
Gemeente Zingt: 
Levend brood en ware wijnstok die, geliefd en onbegrepen, 
Werd bewaard in taal en teken als een eeuwen oud geheim. 
  
V. als een wachtwoord doorgegeven 
als een vreemd vertrouwd verhaal 
die een naam in mijn geheugen 
die de stem van mijn geweten 

  

Gemeente Zingt: 
Die mijn waarheid is geworden: Hem gedenk ik hier en noem ik, 

als een dode die niet dood is als een levende geliefde. 

  

V. die gekozen heeft te leven 
voor de armsten van de armen 
help man, reisgenoot en broeder 
van de allerminste mensen 

  

Gemeente Zingt: 
die, ten dage dat hij rondging door de dorpen van zijn landstreek, 
mensen aantrok en bezielde, hen verzoende met elkaar 
  

V. die niet steil en ongenaakbaar, 
niet hooghartig, als een heerser, 
maar in knechtsgestalte leefde 
 die zijn leven voor zijn vrienden  
prijsgaf, door een vriend verraden, 
die, getergd tot op het kruis, 
voor zijn vijand heeft gebeden, 
die, van God en mens verlaten, 
is gestorven als een slaaf 
die op de avond van zijn lijden 
brood heeft genomen, 
het gebroken heeft en rondgedeeld 
met de woorden : 
dit is mijn lichaam voor u; 
die ook de beker nam, 
hem ronddeelde en zei 
dit is de beker 
van het nieuwe, altijddurende verbond, 
dit is mijn bloed 
dat voor u en voor velen 
vergoten wordt; 
die gezegd heeft 
doe dit om mij te gedenken; 

Gemeente Zingt: 
Die gestrooid is in de akker als het kleinste van de zaden, 
die daar wacht een lange winter in de stilte van de dood, 

  



V: die als graan geoogst zal worden 
die als brood gedeeld wil worden 
om in mensen mens te worden 
die, verborgen in zijn God, 

  

Gemeente Zingt: 
Onze vrede is geworden, onze ziel tot rust gekomen 
Die ons groet vanuit zijn verte, die ons aankijkt van dichtbij. 
  
V. als een kind, een vriend, een ander 
hem gedenk ik hier, hem noem ik 
en beveel hem bij je aan 
als je levende geliefde 
als de mens die naast je is. 

  
Delen van brood en wijn: 
Onder het delen van brood en wijn zingen we:                               
Eet dit brood, drink de wijn 
Kom tot hem en heb nooit meer honger 
Eet dit brood en drink de wijn 
Bouw op Hem en heb nooit meer dorst. 
  
 Ubi caritas et amor,  
 Ubi caritas Deus ibi est.  
                                                                                                                 
Laudate omnes gentes, 
laudate Dominum. 
Laudate omnes gentes, laudate Dominum.    
                                                                                                        
Na de viering zingen we: 1, 2 en 3 (Iona I, lied 41) 
1 Brood, hier gedeeld om het leven,  
voedsel om verder te gaan, 
teken van liefde, gegeven in ons bestaan. 
om in Gods naam de weg van Jezus te gaan. 
  

2 Beker - gereikt vanuit vreugde,  
wijn ingekleurd door de pijn, 
teken dat het Hem verheugde kwetsbaar te zijn 

om in Gods naam de weg ten leven te gaan. 
  

3 Handen - bereid om te delen,  
mensen, geplaatst in het licht, 
teken dat breuken wil helen, tot ons gericht 
om in Gods naam de weg van de liefde te gaan. 
  
Tekst 
  
De kleur verandert van wit naar paars.                                                   
Het wordt duister in de kerk 
  
We horen: Marcus 14: 26 – 42 
  
Zingen: Behoed en bewaar Jij ons, lieve God: 1, 2, 3 en 4         
  
1 Behoed en bewaar Jij ons lieve God 

wij Jij ons de goede wegen. 
wil in de woestijn het manna zijn, 
omgeef Jij ons met uw zegen. 
Wil in de woestijn het manna zijn, 
omgeef Jij ons met uw zegen. 



  

  
2 Behoed en bewaard Jij ons lieve God, 
wees met ons in al het lijden. 
Wees warmte en licht een mens'lijk gezicht 
nabij ons in donk're tijden. 
Wees warmte en licht een mens'lijk gezicht 
nabij ons in donk're tijden. 
  

3 Behoed en bewaar Jij ons lieve God, 
en geef geloof en vertrouwen; 
een vlam die niet dooft, in vrede gelooft. 
Geef dat wij daar zelf aan bouwen. 
Een vlam die niet dooft, in vrede gelooft. 
Geef dat wij daar zelf aan bouwen. 
  

A capella…..! 
4 Behoed en bewaar Jij ons lieve God, 
omgeef Jij ons met uw zegen. 
Wil in de woestijn een bron voor ons zijn 

en zet ons op nieuwe wegen. 
Wil in de woestijn een bron voor ons zijn 

en zet ons op nieuwe wegen. 
  
  
   
In stilte verlaten we de kerk, ieder op zijn of haar tijd. 

  
 
 
  
 


