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Orde van dienst voor Witte Donderdag  
(deze is te beluisteren via kerkomroep : opname donderdag 9 april 11:52u) 

Deze dienst wordt ook uitgezonden via het YouTube-kanaal van de kerk: 

https://www.youtube.com/channel/UC20oe2MTZyOWsuxXgDtv14A? 

(NB: het kan zijn dat de dienst op Youtube later dan 19:30u beschikbaar is) 

Evangelisch-Lutherse Gemeente Woerden  

9 april 2020  

kleur: wit, kleur van het nieuwe leven  

organist: Jeroen de Haan 

diaken: Bernice Smith-Janssen  

voorganger: ds. Maarten Diepenbroek  

Toelichting  

Van harte welkom bij deze viering op Witte Donderdag. Vanavond staat de instelling van het 

avondmaal centraal. Het Pascha dat Jezus met zijn vrienden viert heeft in Exodus 12 zijn wortels. 

Jezus vierde met zijn leerlingen deze maaltijd en Hij betrok de woorden over het brood en de wijn op 

Zichzelf (‘Doet dit tot mijn gedachtenis’). 

De kleur van de dag is wit: het licht van de Opstanding breekt reeds door. Midden in de dood zijn wij 

in het leven. Samen met Jezus vieren we de maaltijd van uittocht en bevrijding. In de eerste lezing uit 

Exodus lezen we over de uittocht uit het slavenhuis Egypte. Psalm 81 zingt van de bevrijding. De kerk 

is op Witte Donderdag het verhaal van de voetwassing uit Johannes gaan lezen. Waar de andere drie 

evangelisten berichten van het laatste avondmaal, vertelt Johannes over de voetwassing. Ook hierin 

deelt Jezus zijn leven met ons. De voetwassing is een beeld van Zijn toegewijde liefde, die tot het 

uiterste gaat.  

Vanavond keert voor het eerst sinds het begin van de 40-dagentijd het Gloria weer terug in de 

liturgie. Pasen is op handen, de uittocht is nabij. Tegelijkertijd wacht na vanavond het kruis. De dienst 

eindigt in stilte. We ruimen de tafel af. We verlaten in onze verbeelding de zaal van het Laatste 

Avondmaal en gaan naar buiten. We begeven ons in het donker naar de hof van de Olijven. Daar 

vraagt Jezus ons om met Hem te waken. 

We kunnen nu niet in de kerk samenkomen, maar we nodigen u uit om thuis de maaltijd met ons 

mee te vieren. Wat u nodig hebt is brood (matses of wat u in huis hebt) en wijn (of druivensap). U 

kunt de tafel thuis versieren met een mooi tafelkleed en er een kaars bij aansteken. Ruim wat op, 

zodat de plek rust uitstraalt en neem ook rust voordat u de uitzending beluistert. U kunt bijvoorbeeld 

één van de onderstaande gebeden uitspreken bij het aansteken van de kaarsen. Denk van te voren 

na over met wie u aan tafel zit, alleen of met huisgenoten. Denk na over de collecte, wat u wilt geven 

en hoe. U kunt deze orde van dienst uitprinten. Leg een liedboek klaar en eventueel een bijbel om 

mee te lezen.  

Ook al zijn we niet fysiek bij elkaar, het brood op de tafel is het beeld van hoe God ons van overal 

vandaan samenbrengt: ‘Zoals het graan verzameld is van heinde en ver en nu geworden is tot dit 

brood dat wij breken, breng zo ook uw gemeente bijeen van alle einden der aarde’ (het oudste 

tafelgebed van de kerk, de Didachè, zie Liedboek 402b).   

Een gezegende dienst toegewenst!  

https://www.youtube.com/channel/UC20oe2MTZyOWsuxXgDtv14A
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Gebeden om thuis te bidden voor aanvang van de kerkdienst 

Zegen mij, goede God,  

aan deze tafel.  

Gij zijt mijn gast, 

ik eet met U mee,  

we zijn niet alleen.  

Zegen het brood,  

de maaltijd die ik heb bereid. 

Dat ik niet het zicht verlies 

op wie even stil als ik 

aan tafel zit.  

Verdrijf Gij de pijn  

van de eenzaamheid 

en voed mij met 

de vreugde  

die uw geheim is, 

tot verzadiging van ziel en lichaam. Amen.  

(Nico Vlaming, Liedboek p. 548)  

Zend mij, goede God, 

uw licht en uw waarheid. 

Mogen die mij geleiden  

naar uw heilige berg, 

uw woning,  

dat ik kan opgaan 

naar uw altaar,  

o God van mijn vreugde. Amen.  

(naar Psalm 43, Dienstboek deel 1, p. 763) 

De voorbereiding  

Orgelspel: Bewerking over de melodie ‘Laat ons als Jezus’ jong’ren nooit vergeten’, Liedboek voor de 

Kerken Gezang 364 van Detleff Krüger (*1948). Laat ons als Jezus’ jong’ren nooit vergeten: die 

drinken uit één kelk, van één brood eten, die zijn in Hem gereinigd van hun zonden, tot één 

verbonden.  

Welkom, door Bernice  

Avondlied: Lied 240  

Tijdens het zingen van dit lied worden de kaarsen op de altaartafel aangestoken 

Gelofte, Votum  

v. In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 

a. Amen.  

Bemoediging, Adjutorium  

v. Onze hulp is in de Naam van de Heer 

a. die hemel en aarde gemaakt heeft 
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Introïtus voor Witte Donderdag: Lied 564b 

Kyriegebed: ‘Gebed in grote nood’, Dietrich Bonhoeffer (november 1943)  

Heer God,  
ik ben in grote nood.  
Ik dreig in mijn zorgen te stikken 
ik zie geen uitweg meer. 
Wees mij genadig God en help mij 
sterk mij om te dragen wat Gij zendt,  
duld niet dat angst mij beheerst 
zorg als een vader voor de mijnen 
voor vrouw en kinderen.  
Barmhartige God vergeef mij alles 
wat ik U 
en de mensen misdeed. 
Ik vertrouw op uw genade 
en leg mijn leven in uw hand.  
Doe met mij wat U goeddunkt 
en wat voor mij het beste is.  
Of ik in leven blijf of sterf ik ben bij U 
en Gij bij mij mijn God.  
Heer ik wacht op uw redding 
en op uw rijk.  
Amen. 

 Zingen: Kyrie en gloria, Lied 299e  

Gebedsgroet 

 

Gebed van de dag  

God van liefde, op deze avond gedenken wij, 

de laatste avond van Jezus, uw Zoon, 

en hernemen wij de tekens die Hij ons naliet. 

Wij vragen U: maak ons naar lichaam en geest 

ontvankelijk voor de liefde, 

waarmee Hij ons heeft liefgehad 

en waarvan U de bron bent, 

vandaag en alle dagen, in eeuwigheid. 

Amen 

Eerste lezing uit de Tora: Exodus 12, 1-28  

Gradualepslam: Psalm 81: 1, 3, 5, 8, 14  

Evangelie: Johannes 13, 1-15 
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Acclamatie na de evangelielezing: Lied 339f 

Korte overweging  

De maaltijd van de Heer  

Avondmaalslied: Lied 567  

Tijdens het zingen wordt de tafel toebereid met de collectegaven en gaven van brood en wijn.  

Collectedoel: Stichting Ontmoeting 

Rekeningnummers voor de collectedoelen: 

Kerk: NL88 ABNA 0940 1453 83 t.n.v. Evangelisch-Lutherse Gemeente Woerden. 

Diaconie: NL98 ANBA 0940 1012 62 t.n.v. Diaconie Evangelisch-Lutherse Gemeente Woerden. 

 

Gebed over de gaven, door Bernice  

Heer, onze God,  

wij brengen U dank in onze gaven,  

in brood en wijn.  

Maak ons deze avond 

en in uw koninkrijk 

tot deelgenoten van uw Zoon,  

wiens liefde voor ons,  

tot het uiterste is gegaan: 

Jezus Christus, onze Heer. 

Amen.  

Prefatie  
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Tafelgebed  

Ja, het past ons dat wij U danken God,  

U leidde de kinderen van Israël dwars door de zee naar droog land 

en tekende hen met leven door het bloed van lam.  

In Jezus uw Zoon, legde U al uw waardigheid af,  

knielde U neer bij uw kinderen,  

en stelde U zich bloot aan vernedering en verwerping.  

Zijn lijden in de hof van Gethsemané  

werd voor ons het teken  

van uw liefde voor de wereld.   

Daarom stemmen ook wij hier in,  

met engelen en aartsengelen,  

met heiligen en martelaren  

die allen die U gehoorzaam zijn gebleven,  

met Dietrich Bonhoeffer, 

met Martin Luther King,  

met allen die uw weg zijn gegaan,  

- door goede machten trouw omgeven -  

en prijzen wij U en zingen:  

 

Gezegend is Hij die komt, Jezus, onze broeder, 

die ons kruis heeft gedragen 

en zijn kruis met ons deelt, 

die in de nacht van de overlevering - dat is deze nacht -  

brood nam, de zegen sprak 

en het brood brak en zei: 

 Dit is mijn lichaam voor u, neemt en eet. 
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Ook nam hij na de maaltijd de beker,  

dankte U en sprak: 

 Deze beker is het nieuw verbond 

 in mijn bloed,  

 dat voor u en zovelen vergoten wordt,  

 tot vergeving van zonden. 

 Neemt dan, drink allen daaruit, doet het tot mijn gedachtenis.  

Acclamatie na de instellingswoorden: Lied 407a 

Gezegende en gebroken God,  

wees met al uw kinderen,  

die de bitterheid van slavernij en onderdrukking voelen,  

wees dicht bij hen, die verdriet hebben en wanhopen,  

droog de tranen van hen die treuren,  

Vernieuw uw kerk, het lichaam van uw Zoon,  

waar het gebroken is, door onze verdeeldheid en ontrouw,  

en hernieuw uw schepping.  

Richt uw tafel aan voor vriend en vijand,  

zodat iedereen uw vrede mag kennen,  

maak ons één, leden van uw lichaam,  

en verzamel ons met uw heiligen,  

met allen die ons zijn voorgegaan, met wie ons lief waren  

en die wij moesten verliezen …  

en breng ons samen in uw rijk,  

totdat U bent, alles en allen, voorgoed.  

Amen.  

En hoor ons wanneer wij bidden:  

Onze Vader, die in de hemelen zijt,  

uw naam worde geheiligd,  

uw rijk kome, uw wil geschiede,  

gelijk in de hemel alzo ook op aarde,  

geef ons heden ons dagelijks brood,   

en vergeef ons onze schulden,   

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren,  

en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade. 
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Het brood wordt gebroken en de wijn wordt geschonken, terwijl wij zingen: 

 

Brood en wijn delen 

Het lichaam van Christus, is het brood uit de hemel.  

Het bloed van Christus, is de wijn van het koninkrijk.  

Musica sub communione: Bewerking over de melodie van Psalm 116 van Anthonie van Noordt (1619-

1675) 

Danklied na de maaltijd: Psalm 116: 1, 2, 6, 7, 8  

Gebed na de maaltijd  

God van liefde, 

Gij hebt ons gevoed met uw gaven: 

het brood uit de hemel en de wijn van het koninkrijk. 

Wij bidden U: 

wees 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. 

Amen. 

De overgang naar Goede Vrijdag 

Lezen: Johannes 14, 15-21 en 27-13 ‘Ik laat jullie vrede na… kom, laten we hier weggaan’ 

De kaarsen worden gedoofd. De altaartafel wordt leeggehaald. Het kruis blijft staan.  

De dienst eindigt in  stilte.  


