
Liturgie Witte Donderdag 1 april 2021  

M.m.v. Jan Lenselink - piano en                                 

Martine Salomons – zang 

 

In deze dienst vieren we ook online verbonden met elkaar 

het Avondmaal. U wordt uitgenodigd om ook thuis brood 

en wijn klaar te zetten, en misschien wel een kaars erbij 

om de verbondenheid te vergroten. Zo hopen we toch het 

delen te kunnen ‘voelen’.  

 

 

 

Voor de dienst luisteren we naar muziek van Taizé: Bleibet hier und wachet mit mir  

 

Als voorganger en ouderling binnen zijn luisteren we naar:                                                                        

Jan Lenselink en Martine Salomons: The Last Supper (Jeus Crist Superstar) 

overlopen in O Haupt voll blut und wunden. 

 

Luiden van de klokken en stilte 

 

We luisteren naar Jan Lenselink en Martine Salomons: NLB 556 

1 Alles wat over ons geschreven is 
   gaat Gij volbrengen deze laatste dagen, 
   alle geboden worden thans voldragen, 
   alle beproeving van de wildernis. 
 
2 Gods schepping die voor ons gesloten bleef 
   ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten, 
   die Zoon van David zijt en Man van Smarte, 
   Koning der Joden die de dood verdreef. 
 
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. 
 
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. 
 
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 kruisigt Hem! 
 

Tekst 



Bemoediging en Groet 

Inleiding op de dienst 

Gebed 

 

We luisteren naar Jan Lenselink en Martine Salomons:                                                                 

Opwekking 462:  Aan uw voeten Heer 

 

Schriftlezing: Johannes 13: 12-15 

 

We luisteren naar Jan Lenselink en Martine Salomons:                                                          

How beautiful are the feet (The young Messiah) 

 

Overdenking 

 

We luisteren naar Jan Lenselink en Martine Salomons: Ave Verum 

 

Schriftlezing: Marcus 14: 12-15 en 22-25 

 

Overdenking uitlopend in aandacht voor brood en wijn 

 

We luisteren naar Jan Lenselink en Martine Salomons en vieren het                     

Heilig Avondmaal:  

We zingen hier in delen NLB 377: 

NLB 377: 1, 2 en 3 

1 Zoals ik ben, kom ik nabij, 
   met niets in handen dan dat Gij 
   mij riep en zelf u gaf voor mij - 
   O Lam van God, ik kom. 
 
2 Zoals ik ben, met al mijn strijd, 
   mijn angsten en onzekerheid, 
   mijn maskers en mijn ijdelheid - 
   O Lam van God, ik kom. 
 
3 Zoals ik ben, verdoofd, verblind 
   tast ik naar U, die mij bemint, 
   bij wie mijn ziel genezing vindt, 
   O Lam van God, ik kom. 

 

Enkele woorden 

Breken en delen van het brood 

NLB 377: 4 

4 Zoals ik ben, ontvangt Gij mij, 
   reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij. 
   vervult, verlicht, verwarmt Gij mij - 
   O Lam van God, ik kom. 



 

 

Delen van de wijn 

NLB 377: 5 

5 Zoals ik ben, in U te zijn, 
   en Gij in mij, in brood en wijn; 
   uw ziel, uw levenskracht wordt mijn 
   O Lam van God, ik kom. 

 

Dankgebed 

 

NLB 377: 6 en 7 

6 Zoals ik ben, - ja, dat ik dan 
   de lengte, breedte, hoogte van 
   uw diepe liefde vatten kan: 
   O Lam van God, ik kom. 
 
7 Zoals ik ben: dat ik uw Naam 
   nu al, met alle heiligen saam, 
   en eens ook voor uw troon beaam 
   O Lam van God, ik kom. 

  

Aandacht voor de collecte:  

De collectes zijn voor Diaconie en PGEmmen, u kunt u gift overmaken op: 

NL15RABO0114535736 t.n.v. Protestantse gemeente Emmen. O.v.v. van Ichthus 1 april 

 

We luisteren naar Jan Lenselink en Martine Salomons: Via Dolorosa 

Tekst 

We luisteren naar Jan Lenselink en Martine Salomons: OLB 180: 1 en 6 

1 Gethsémane, die nacht moest eenmaal komen. 
   De Heiland heeft bewust die weg genomen. 
   Hij laat zijn doel niet los, wijkt niet terzijde, 
   aanvaardt het lijden. 
  

6 In angst en tranen werd zijn strijd gestreden. 
   Toen kon Hij toebereid naar voren treden. 
   De duisternis kon, wat zij mocht verzinnen, 
   Hem niet verwinnen. 
  

De kleur verandert van wit naar paars.  

Het wordt duister in de kerk 

Schriftlezing: Marcus 14: 26 en 32 – 42  

 

We luisteren naar Jan Lenselink en Martine Salomons:                                                        

Were you ther, overlopend in Nobody knows the trouble 

 

Tekst                     In stilte sluiten we de dienst af 


