
                  Liturgie van de viering van Witte Donderdag 
 
Op de vleugel: Bert Melis 
Voorganger: Janneke de Valk 
 

Bij deze dienst: Het is Witte Donderdag. De gang naar Pasen. 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. Zo zeggen we het elk jaar. Maar dit jaar is het 
wel heel bijzonder. We zijn niet bij elkaar in de kerk, voelen de druk van de crisis. Het is stil rondom 
ons. Toch zoeken we naar verbinding met elkaar, zoeken naar nieuwe vormen. Waarin we ons 
gedragen voelen door de liefdevolle warmte van de Eeuwige en Christus aanwezig weten in ons 
midden.  

 
Vooraf luisteren we naar Lied 51 a   
 
NLB.51.a God, herschep mijn hart 
https://www.liedboekcompendium.nl/lied/51a-god-herschep-mijn-hart-1_2_0_6  
 
refrein:  
God, herschep mijn hart, herschep mijn hart,  
maak het zuiver. 
 
1  Wees mij, God, in uw goedheid genadig, 
neem in uw oneindig erbarmen 
mijn overtredingen weg. 
refrein 
 
2  Zuiver mij geheel van mijn zonde, 
reinig mij van wat ik misdeed. 
refrein 
 
3  Verban mij niet: ver van uw aanschijn, 
noch onttrek mij uw heilige Geest. 
refrein 
 
4  Hergeef mij het geluk om uw heil, 
laat bereide gezindheid mijn kracht zijn. 
refrein 
 
 
We bereiden ons in stilte voor op de dienst 
 
Inleidend woord 
 
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! 
 

  
Luiden van de klok, die daarna zal zwijgen tot in de paasnacht de opstanding wordt verkondigd. 

https://www.liedboekcompendium.nl/lied/51a-god-herschep-mijn-hart-1_2_0_6


 
We luisteren naar:  The Lord is my shepherd,  John Rutter 
https://www.youtube.com/watch?v=6Tjx2q57zDU  

Kyriëgebed 

Loflied: we zingen NLB 657: 1 en 3  

 

 

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: 14-16  

14Die dag moet voortaan een gedenkdag zijn, die je moet vieren als een feest ter ere van de HEER. 
Dit voorschrift blijft voor altijd van kracht, alle komende generaties moeten die dag vieren. 15Eet dan 
zeven dagen lang ongedesemd brood, en verwijder meteen op de eerste dag alle zuurdesem uit jullie 
huizen; wie op een van die zeven dagen iets eet dat zuurdesem bevat, moet uit de gemeenschap 
van Israël gestoten worden. 16De eerste en zevende dag zijn heilige dagen die jullie samen moeten 

https://www.youtube.com/watch?v=6Tjx2q57zDU


vieren. Die beide dagen mag er geen enkele bezigheid verricht worden, jullie mogen alleen het 
voedsel bereiden dat ieder nodig heeft. 1 

Schriftlezing: Johannes 13: 1-2 Jezus wast de voeten van de leerlingen 

131Het was kort voor het Pesach feest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat hij uit de wereld 
terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief, en zijn 
liefde voor hen zou tot het uiterste gaan. 2Jezus en zijn leerlingen hielden een maaltijd. De duivel had 
intussen Judas, de zoon van Simon Iskariot, ertoe aangezet Jezus te verraden. 
 

Meditatie 

Stilte  

Muzikaal intermezzo  
 
 
We zingen: Lied 653: 1 en 2  
 
 

 
 
 
 
2 Gij zijt het brood van God gegeven, 
   de spijze van de eeuwigheid; 
   Gij zijt genoeg om van te leven 
   voor iedereen en voor altijd. 
   Gij voedt ons nog, o hemels brood, 
   met leven midden in de dood. 
 

Bezinnend moment rond het delen 

Gebed  

We zingen ons slotlied: NLB 248: 1 en 2  

 

 



 

 

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


