
  

 

 

ORDE van dienst van Woord en Avondmaal 

Witte Donderdag   17 april 2014 

Michaëlskerk   19.30 uur 
 

 

 

Op de avond van de Witte Donderdag gedenken we de inzetting 

van het Heilig Avondmaal tijdens de viering van de Pesachmaaltijd 

van Jezus en zijn leerlingen.  

Tijdens die maaltijd heeft Jezus de voeten van zijn leerlingen  

gewassen en leerde Hij ons –  aan de vooravond van zijn lijden en 

sterven – ‘elkaar de voeten te wassen’.  

De kleur is wit. De Schriftlezingen zijn uit het Johannesevangelie  

en het Lucasevangelie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorganger: Ds. F. van Slooten 

Orgel: Hr. J. Davidse 
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WELKOM 

 

INTOCHTSLIED: Psalm 107 : 1, 3, 4 

 

1. Gods goedheid houdt ons staande 

zolang de wereld staat! 

Houdt dan de lofzang gaande 

voor God die leven laat. 

Al wie, door Hem bevrijd 

uit ongastvrije streken, 

naar huis werd heengeleid, 

zal van zijn liefde spreken. 

 

4. Laat ons nu voor den HERE 

zijn goedertierenheid 

toezingen en vereren 

de God die ons bevrijdt. 

Want wie zijn hulp verlangt, 

Hem aanroept in gebeden, 

verlost Hij uit de angst 

en leidt Hij tot den vrede. 

 

STIL GEBED 

 

BEMOEDIGING:   

voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer 

allen:   die hemel en aarde gemaakt heeft 

 

GROET 

 

GEBED 

 

SCHRIFTLEZING:  Johannes 13 : 1 t/m 15 

 

1 Het was kort voor het pesachfeest. 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 

3. Zij moeten God aanbidden, 

rondom zijn altaar staan, 

omdat Hij in hun midden 

zijn wonder heeft gedaan: 

maaltijd en lafenis 

meer dan zij durfden dromen; 

de last van hun gemis 

heeft Hij hun afgenomen. 
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wereld toebehoorden lief, en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan. 2 Jezus 

en zijn leerlingen hielden een maaltijd. De duivel had intussen Judas, de zoon van 

Simon Iskariot, ertoe aangezet Jezus te verraden. 3 Jezus, die wist dat de Vader hem 

alle macht had gegeven, dat hij van God was gekomen en weer naar God terug zou 

gaan, 4 stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen 

doek om 5 en goot water in een waskom. Hij begon de voeten van zijn leerlingen te 

wassen en droogde ze af met de doek die hij omgeslagen had. 6 Toen hij bij Simon 

Petrus kwam, zei deze: ‘U wilt toch niet mijn voeten wassen, Heer?’ 7 Jezus ant-

woordde: ‘Wat ik doe, begrijp je nu nog niet, maar later zul je het wel begrij-

pen.’ 8 ‘O nee,’ zei Petrus, ‘míjn voeten zult u niet wassen, nooit!’ Maar toen Jezus 

zei: ‘Als ik ze niet mag wassen, kun je niet bij mij horen,’ 9 antwoordde hij: ‘Heer, 

dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd!’ 10 Hierop zei 

Jezus: ‘Wie gebaad heeft hoeft alleen nog zijn voeten te wassen, hij is al helemaal 

rein. Jullie zijn dus rein – maar niet allemaal.’ 11 Hij wist namelijk wie hem zou ver-

raden, daarom zei hij dat ze niet allemaal rein waren. 

12 Toen hij hun voeten gewassen had, deed hij zijn bovenkleed aan en ging weer 

naar zijn plaats. ‘Begrijpen jullie wat ik gedaan heb?’ vroeg hij. 13 ‘Jullie zeggen al-

tijd “meester” en “Heer” tegen mij, en terecht, want dat ben ik ook. 14 Als ik, jullie 

Heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten was-

sen. 15 Ik heb een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie 

ook doen.  

 

ZINGEN:  Lied 569 

 

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. 

 

3. Zo is de Heer een knecht geworden 

en tot de bodem toe gegaan 

om ons met ootmoed te omgorden, 

Hij doet ons zijn geringheid aan. 

 

 

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. 
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SCHRIFTLEZING:  Lucas  22 : 7 t/m 27 

 

7 De dag van het Ongedesemde brood waarop het pesachlam geslacht moest wor-

den, 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 ge-

gaan 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. 

14 Toen het zover was, ging hij samen met de apostelen aanliggen voor de maal-

tijd. 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 pesach-

maal 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.’ 19 En hij nam een 

brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei: ‘Dit is mijn li-

chaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te geden-

ken.’ 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. 

24 Toen ontstond er onder hen onenigheid over de vraag wie van hen de belang-

rijkste 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 be-

dient? Is het niet degene die aanligt? Maar ik ben in jullie midden als iemand die 

dient. 
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ZINGEN:  Lied 558 : 1, 4, 5 

 

1. Jezus, om uw lijden groot, 

om uw leven en uw dood 

die volbrengen 't recht van God, 

Kyrie eleison. 

 

4. Om het brood, Heer, dat Gij breekt, 

om de beker die Gij reikt, 

om de woorden die Gij spreekt, 

Kyrie eleison. 

 

5. Here, om uw bloedig zweet, 

als Ge_alleen de wijnpers treedt, 

om de kelk vol bitter leed, 

Kyrie eleison. 

 

OVERDENKING 

 

ZINGEN:  Lied  377 : 1 t/m 5 
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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. 

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. 

2. Zoals ik ben, met al mijn strijd, 

mijn angsten en onzekerheid, 

mijn maskers en mijn ijdelheid –  

o Lam van God, ik kom. 

 

4. Zoals ik ben, ontvangt Gij mij, 

reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij, 

vervult, verlicht, verwarmt Gij mij –  

o Lam van God, ik kom. 

 

AVONDMAALSCOLLECTE 

 

GEBEDEN 

 

AVONDMAAL:  

 

Inleiding 

Nodiging 

Gebedsgroet 

Tafelgebed 

Gedachtenis 

 

Zingen : Gezang 481 : 4 ( oud Liedboek)  

 

4. Wij danken U, o liefde groot, 

dat Christus is gekomen. 

Wij hebben in zijn stervensnood 

uw diepste woord vernomen. 

Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht 

en het wordt overal volbracht 

waar liefde wordt gegeven, 

wij uit uw liefde leven. 

 

Gebed en Onze Vader 
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Zingen : Lied 409 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitdeling 

 

Dankzegging 

 

Inzameling der gaven 
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ZINGEN:  Lied 378 : 1 t/m 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. de oren open voor uw woord 

en doof voor vals gefluister, 

de ogen spiegels van uw licht 

dat doorbreekt in het duister; 

 

3. de tong die proeven mocht van U 

vrij  van bedrog en leugen, 

de mond geopend voor een lied 

om wat het hart verheugde; 

 

4. de voeten die, op weg naar U, 

dit huis hebben betreden –  

dat zij van hier met lichte tred 

de weg gaan van uw vrede. 

 

5. Sterk zo het hart dat voor U klopt 

met bloed, door U gegeven –  

uw lichaam dat ons lichaam voedt 

met uw verheerlijkt leven. 

 

ZEGEN 


