
De drie Heilige Dagen in de Goede Week 

Witte Donderdag 
18 april anno Domini 2019 

een dienst van Schrift en Tafel 

Verspreid over de dienst op deze avond lezen we uit het Evangelie naar Lucas het verhaal over 
Jezus die met zijn vrienden aanligt om samen een maaltijd te vieren. Ook wij gaan ‘aan tafel’, 
vormen een kring en vieren dat we ‘in Christus’ met elkaar verbonden zijn. 
VOORBEREIDING 

Muziek 
Gabriel Fauré (1845-1924): Sicilienne (opus 78) 

Welkom  
gemeente gaat staan 

Stilte, bemoediging, gebed van toenadering    

ouderl.  Onze hulp is in de naam van de Heer 
allen DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
ouderl.  die trouw houdt tot in eeuwigheid 
allen   EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN 

ouderl.  Eeuwige, onze God, 
wij die U nooit hebben gezien, – 

allen   ZIE ONS HIER STAAN. 
ouderl. Wij die van U hebben gehoord, – 
allen   HOOR GIJ ONS AAN. 
ouderl.  Uw naam is dat Gij mensen helpt, – 
allen   WEES ONZE HULP, 
ouderl.  en dat Gij alles hebt gemaakt, – 
allen   MAAK ALLES NIEUW, 
ouderl.  en dat Gij ons bij name kent, – 
allen   LEER ONS U KENNEN, 
ouderl.  die Bron van leven wordt genoemd, – 
allen   DOE ONS WEER LEVEN, 
ouderl.  die hebt gezegd: Ik zal er zijn, – 
allen   WEES HIER AANWEZIG. AMEN. 

Psalm      118: 1 en 3                                   waarna we gaan zitten 

Kyrië gesproken gebed om ontferming   
    
Gloria 305: 1, 2 en 3 



DE SCHRIFTEN GEOPEND 

Groet 

Gebed    

Lezing  uit de Tora    Exodus 14:9-14 (Willibrord 2012) 
9 Met alle paarden en wagens van de farao, met zijn wagenmenners en zijn legermacht, zetten de 
Egyptenaren de achtervolging in. Zij haalden de Israëlieten in terwijl zij gelegerd waren aan zee, bij 
Pi-Hachirot, voor Baäl-Sefon. 10 Toen de farao naderde, zagen de Israëlieten ineens dat de 
Egyptenaren hen achterna gekomen waren. Hevige angst maakte zich van hen meester en zij riepen 
luid tot de HEER. 11 En tegen Mozes zeiden ze: ‘Waren er in Egypte geen graven, dat u ons naar de 
woestijn hebt gebracht om te sterven? Wat hebt u ons aangedaan door ons weg te voeren uit 
Egypte? 12 Hebben wij u in Egypte al niet gewaarschuwd: bemoei u niet met ons, laat ons maar in 
dienst blijven van de Egyptenaren? Het is beter om hen te dienen dan te sterven in de woestijn.’ 
13 Mozes antwoordde het volk: ‘Vrees niet en blijf volhouden: dan zult u zien hoe de HEER u 
vandaag nog zal redden. Want vandaag ziet u de Egyptenaren nog, daarna zult u ze niet meer zien, 
nooit meer! 14 De HEER zal voor u strijden; zelf hoeft u geen vinger uit te steken.’ 

voorganger  Woord van de Eeuwige. 
allen    WIJ DANKEN GOD! 

Antwoordgezang  542: 1, 2, 3 en 4 

Lezing uit de Evangeliën    Lucas 22:1-13 (NBV 2004) 
1 Het feest van het Ongedesemde brood, dat Pesach genoemd wordt, was bijna aangebroken. 2 De 
hogepriesters en de schriftgeleerden zochten naar een mogelijkheid om hem uit de weg te ruimen, 
maar dan heimelijk, bang als ze waren voor de reactie van het volk. 3 Toen nam Satan bezit van 
Judas, bijgenaamd Iskariot, een van de twaalf. 4 Hij ging naar de hogepriesters en tempelwachters 
en besprak met hen hoe hij Jezus aan hen zou kunnen uitleveren. 5 Ze waren opgetogen en spraken 
af dat ze hem voor zijn diensten zouden betalen. 6 Judas nam hun aanbod aan en zocht een gunstige 
gelegenheid om Jezus aan hen uit te leveren, zonder dat het volk het zou merken. 
7 De dag van het Ongedesemde brood waarop het pesachlam geslacht moest worden, brak aan. 
8 Jezus stuurde Petrus en Johannes op pad met de woorden: ‘Ga voor ons het pesachmaal bereiden, 
zodat we het kunnen eten.’ 9 Ze vroegen hem: ‘Waar wilt u dat we het bereiden?’ 10 Hij 
antwoordde: ‘Let op, wanneer jullie de stad in gegaan zijn, zal jullie een man tegemoet komen die 
een kruik water draagt. Volg hem naar het huis waar hij binnengaat, 11 en zeg tegen de heer van dat 
huis: “De meester vraagt u: ‘Waar is het gastenvertrek waar ik met mijn leerlingen het pesachmaal 
kan eten?’” 12 Hij zal jullie een grote bovenzaal wijzen die al is ingericht; maak het daar klaar.’ 
13 Ze gingen op weg, en alles gebeurde zoals hij gezegd had, en ze bereidden het pesachmaal. 

Acclamatie 

Uitleg en verkondiging     

Zingen 566: 1 t/m 6 
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DE DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 

Nodiging     

Inzameling   Avondmaalscollecte 
Voor de Stichting Ruach die mensen met een intellectuele beperking in Nicaragua ondersteunt. Met 
steun van ‘peetmoeders’ en ‘peetvaders’, de lokale media, de plaatselijke middenstand, lokale 
onderwijsinstellingen en wat financiële steun vanuit Nederland, realiseert de stichting o.a. een 
gemeenschapshuis. 
Muziek tijdens inzameling:  
Georg Philipp Telemann (1681-1767) 
(delen uit) Fantasia in fis voor fluit solo (TWV 40) 
  
Zingen   970: 1, 2, 3 en 5 
     
Lezen      Vervolg Evangelielezing: Lucas 22:14-18 (NBV 2004) 
14 Toen het zover was, ging hij samen met de apostelen aanliggen voor de maaltijd. 15 Hij zei tegen 
hen: ‘Ik heb er hevig naar verlangd dit pesachmaal met jullie te eten voor de tijd van mijn lijden 
aanbreekt. 16 Want ik zeg jullie: ik zal geen pesachmaal meer eten voordat het zijn vervulling heeft 
gevonden in het koninkrijk van God.’ 17 Hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en zei: ‘Neem 
deze beker en geef hem aan elkaar door. 18 Want ik zeg jullie: vanaf nu zal ik niet meer drinken van 
de vrucht van de wijnstok tot het koninkrijk van God gekomen is.’ 

Stilte 

Voorbeden en stil gebed 

De beurtspraak   
De Heer met  u allen!  
ZIJN VREDE MET U! 
Verheft uw harten! 
WIJ HEFFEN ZE OP TOT DE HEER! 
Laten wij danken de Heer onze God! 
HET PAST ONS DE HEER TE DANKEN! 

Dankzegging en lofgebed (Dienstboek, blz. 118) 
Ja, het is goed, het is onze plicht en onze vreugde, 
dat wij U danken en prijzen, altijd en overal, o God van Israël, 
Gij, Heer van alle machten, 
want altijd zijt gij trouw gebleven 
en nooit zijt Gij ons meer nabij gekomen 
dan in uw eigen Zoon, Jezus Christus, onze Heer. 
Op deze avond zeggen wij U dank omdat Hij,  
toen zijn uur gekomen was, 
in zijn grote liefde deze maaltijd aan zijn leerlingen gegeven heeft, 
opdat wij zijn dood mogen verkondigen totdat Hij komt, 
en met Hem feest mogen vieren in zijn Koninkrijk. 

Daarom verkondigen wij,  
met engelen en aartsengelen en met alle hemelse legerscharen, 
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uw grote en heerlijke naam,  
en wij prijzen U voor altijd en zingen: 

Sanctus en Benedictus  Liedboek 404e 

Instellingswoorden  Lucas 22:19-23 (NBV 2004) 
19 En hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei:  

‘Dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt.  
Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.’  

20 Zo nam hij na de maaltijd ook de beker, en zei:  

‘Deze beker, die voor jullie wordt uitgegoten,  
 is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. 

21 Maar weet wel dat degene die mij zal uitleveren samen met mij aan deze tafel 
aanligt. 22 Want de Mensenzoon moet heengaan zoals het voor hem bepaald is, maar 
wee de mens die hem zal uitleveren.’  

23 Ze vroegen zich onder elkaar af wie van hen zoiets zou kunnen doen. 

Vervolg tafelgebed   (Dienstboek, blz. 275-276) 
voorganger:  
Daarom, o HEER, onze God, bidden wij U: 
zend over ons uw Geest, die levend maakt, 
bewaar ons bij uw Woord en vermenigvuldig 
de vrucht van de gerechtigheid in ons midden, 
zodat uw lieve aarde wordt bewoond in vrede en vreugde, 
vandaag en alle dagen.  

allen: AMEN. 

Onze Vader 

Agnus Dei  Liedboek 408e 

Vredegroet De vrede van Christus met u! 
 ZIJN VREDE MET U! 
Wij wensen de mensen rondom ons heen de vrede van Christus met een handdruk: zelfs al hebben 
wij hem verlaten en verloochend, Christus biedt zijn vrede aan en sticht gemeenschap tussen God 
en mens. 

Brood en wijn worden gedeeld 
Tijdens het delen van brood en wijn wordt gespeeld:  
Michel Blavet (1700 -1768): Sonate IV (La Lumague) 

Slotgebed (Dienstboek, blz. 119) 

voorganger: 
God van liefde, Gij hebt ons gevoed met uw gaven: 
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het brood uit de hemel en de wijn van het koninkrijk. 
Wij bidden U: 
blijf ons nabij, ook in de nacht die komt. 
Laat ons nooit alleen, zelfs niet in de dood. 
Dat bidden wij U in de naam van Hem 
die ons is voorgegaan naar U: 
Jezus, de Levende.  

allen: AMEN. 

De avondmaalstafel wordt afgeruimd. 

Slotzang       ‘Naam van Jezus, hoog verheven’ 

Wegzending  Lucas 22:24-38 (NBV 2004) 

24 Toen ontstond er onder hen onenigheid over de vraag wie van hen de belangrijkste was. 25 Jezus 
zei tegen hen: ‘Vorsten oefenen heerschappij uit over de aan hen onderworpen volken, en wie macht 
heeft laat zich weldoener noemen. 26 Laat dat bij jullie niet zo zijn! De belangrijkste van jullie 
moet de minste worden en de leider de dienaar. 27 Want wie is belangrijker, degene die aanligt om 
te eten of degene die bedient? Is het niet degene die aanligt? Maar ik ben in jullie midden als 
iemand die dient. 
28 Jullie zijn in al mijn beproevingen steeds bij mij gebleven. 29 Ik bestem jullie voor het 
koningschap zoals mijn Vader mij voor het koningschap bestemd heeft: 30 jullie zullen in mijn 
koninkrijk eten en drinken aan mijn tafel, en zetelen op een troon om recht te spreken over de 
twaalf stammen van Israël. 
31 Simon, Simon, weet dat Satan jullie voor zich heeft opgeëist om jullie als graan te mogen zeven. 
32 Maar ik heb voor je gebeden opdat je geloof niet zou bezwijken. En als jij eenmaal tot inkeer 
bent gekomen, moet jij je broeders sterken.’ 33 Simon antwoordde: ‘Heer, ik ben zelfs bereid om 
met u de gevangenis in te gaan en te sterven.’ 34 Maar Jezus zei: ‘Ik zeg je, Petrus, deze nacht zal 
de haan niet kraaien voordat je driemaal geloochend hebt dat je mij kent.’ 
35 Daarna zei hij tegen hen: ‘Toen ik jullie uitzond zonder geldbuidel, reistas en sandalen, kwamen 
jullie toen iets tekort?’ ‘Niets!’ antwoordden ze. 36 Hij zei: ‘Maar wie nu een geldbuidel heeft, moet 
die meenemen, evenals zijn reistas, en wie er geen heeft moet zijn mantel verkopen en zich een 
zwaard aanschaffen. 37 Want ik zeg jullie: wat geschreven staat, moet in mij tot vervulling komen, 
namelijk: “Hij werd gerekend tot de wettelozen.” Inderdaad, nu wordt voltrokken wat over mij 
gezegd is.’ 38 Ze zeiden: ‘Kijk Heer, hier zijn twee zwaarden.’ Maar hij zei tegen hen: ‘Genoeg 
hierover!’ 

Deze dienst wordt voortgezet op Goede Vrijdag. 
Aan de dienst werd meegewerkt door: 
•  ouderling van dienst: Marleen Kruijt-de Ruijter 
•  diaken van dienst: Inge Feiken 
•  voorganger: René Venema 

Muzikale medewerking 
•  Maarten Boonstra - orgel en piano 
•  Berdine van Bemmel - fluit 
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Diensten in de komende dagen: 

• Goede Vrijdag, 19 april, 20.30 uur  
   Lezing Passie 
   Liturg: René Venema, predikant De Verbinding 
   Muzikale medewerking:  
   Maarten Boonstra, orgel 
   Chris de Jonge, hobo 

• Paasavond, 20 april, 20.30 uur 
   Voorganger: René Venema, predikant De Verbinding 
   Muzikale medewerking:  
   Cantorij Vredeskerk, o.l.v. Maarten Boonstra 
   Henny Visscher-Roersen, orgel 

• Pasen, 21 april, 10.00 uur, dienst van Schrift en Tafel 
   Voorganger: René Venema, predikant De Verbinding 
   Muzikale medewerking: 
   Dawwagiem, o.l.v. Peter Groot 
   Henny Visscher-Roersen, orgel 
   Voor de jongste kinderen is er kinderkerk
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