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VAN BUITEN NAAR BINNEN 
Welkom  
 

Ontsteken van de kaars 
 

Stilte 
 

Openingswoord 
 

Groet 
 
Psalmgebed   Psalm 67 
antifoon:  psalm 67: 1a 
 
1. God zij ons gunstig en genadig. 
    Hij schenke ons 't gezegend licht 
    dat overvloedig en gestadig 
    straalt van zijn heilig aangezicht. 
 
v.  dat op aarde uw weg zij geweten, 
     onder alle volkeren uw heil 

a. en de volken U loven, o God, 
    U loven de volken tesamen, 
    Elk land deelt in de jubelende blijdschap. 
v.  Want Gij richt de volken naar recht. 
     Gij leidt alle landen op aarde. 

a. En de volken loven U, God, 
 U loven de volken tesamen. 
v.  De aarde gaf haar gewas: 
 God, onze God, wil ons zegenen. 

a. Hij wil ons zegenen, God. 
Eerbied voor Hem en ontzag 
Tot de verste einden der aarde! 

 
antifoon 
1. God zij ons gunstig en genadig. 
    Hij schenke ons 't gezegend licht 
    dat overvloedig en gestadig 



 3 

    straalt van zijn heilig aangezicht. 
RONDOM DE SCHRIFTEN 
Gebed van witte donderdag 
 
Aandacht voor de bloemschikking 
(deze verwijst naar de lezingen over de voetwassing en de 
maaltijd) 
 
Eerste Lezing    Exodus 12: 1, 15 - 20 
De HEER zei tegen Mozes en Aäron, nog in Egypte: “…Eet 
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. De eerste en zevende dag zijn heilige dagen die 
jullie samen moeten vieren. Die beide dagen mag er geen 
enkele bezigheid verricht worden, jullie mogen alleen het 
voedsel bereiden dat ieder nodig heeft. Dit voorschrift blijft 
voor altijd van kracht. Generatie na generatie moeten 
jullie het feest van het Ongedesemde brood vieren, omdat 
Ik jullie die dag, in groepen geordend, uit Egypte heb 
geleid. Van de avond van de veertiende dag van de eerste 
maand tot de avond van de eenentwintigste dag van die 
maand moeten jullie ongedesemd brood eten. Gedurende 
die zeven dagen mag er geen zuurdesem in jullie huizen te 
vinden zijn; iedereen die iets eet dat zuurdesem bevat, 
moet uit de gemeenschap van Israël gestoten worden, of 
het nu een vreemdeling is of een geboren Israëliet. Eet 
niets dat met zuurdesem bereid is; eet uitsluitend 
ongedesemd brood, waar jullie ook wonen.”’ 
 
Antwoordlied   Lied 390: 1, 2, 4 
 

Het brood in de aarde gevonden  
het brood door handen gemaakt  
het brood van tranen en zorgen 
dat brood dat naar mensen smaakt.  
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Het brood van oorlog en vrede  
dat dagelijks eendere brood,  
het vreemde brood van de liefde  
het stenen brood van de dood.  
 
Dat brood dat wij moeten eten  
om niet verloren te gaan. 
Wij delen het met elkander  
ons hele mensenbestaan.  
 
 
Tweede Lezing   Johannes 13: 1 – 15 
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 wereld 
toebehoorden lief, en zijn liefde voor hen zou tot het 
uiterste gaan. Jezus en zijn leerlingen hielden een 
maaltijd. De duivel had intussen Judas, de zoon van 
Simon Iskariot, ertoe aangezet om Jezus uit te leveren. 
Jezus, die wist dat de Vader Hem alle macht had gegeven 
en dat Hij van God was gekomen en weer naar God terug 
zou gaan, stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn 
bovenkleed af, sloeg een linnen doek om 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. 6oen Hij bij Simon Petrus kwam, zei deze: ‘U wilt 
toch niet mijn voeten wassen, Heer?’ Jezus antwoordde: 
‘Wat Ik doe, begrijp je nu nog niet, maar later zul je het 
wel begrijpen.’ ‘O nee,’ zei Petrus, ‘míjn voeten zult U niet 
wassen, nooit!’ Jezus zei: ‘Als Ik ze niet mag wassen, kun 
je niet bij Mij horen.’ ‘Dan niet alleen mijn voeten, Heer,’ 
antwoordde Simon Petrus, ‘maar ook mijn handen en mijn 
hoofd!’ 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.’ Hij wist namelijk wie 
Hem zou uitleveren, daarom zei Hij dat ze niet allemaal 
rein waren. 
Toen Hij hun voeten gewassen had, deed Hij zijn 
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bovenkleed aan en ging weer naar zijn plaats. ‘Begrijpen 
jullie wat Ik gedaan heb?’ vroeg Hij. ‘Jullie zeggen altijd 
“meester” en “Heer” tegen Mij, en terecht, want dat ben Ik 
ook. Als Ik, jullie Heer en jullie meester, je voeten 
gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. Ik heb 
een voorbeeld gegeven; wat Ik voor jullie heb gedaan, 
moeten jullie ook doen 
 
Antwoordlied  (melodie lied 538, tekst: Janneke Nijboer) 
 

1. Zijn uur is nu gekomen 
    hij gaat de wereld uit 
    het einde van zijn dromen, 
    maar liefde die ontsluit: 
    de ware weg ten leven 
    gaat dwars door het verraad, 
    God heeft zijn woord gegeven, 
    gesproken woord wordt daad. 
 
2. Hij buigt zich voor de mensen 
    een stille roep om recht, 
    doorbreekt de aardse grenzen 
    waarmee hij tot ons zegt: 
    durf jij mijn weg te wagen, 
    vriendin en reisgenoot, 
    de Liefde zal je dragen 
    zelfs door de diepste dood. 
 
DIENST VAN DE TAFEL 
Gaven delen 
 
Uitnodiging 
In de nacht toen Jezus werd overgeleverd, hield hij 
maaltijd met zijn discipelen. 
Terwijl zij aten nam hij een stuk brood, sprak er een 
zegen over uit, brak het en gaf het hun met de woorden: 
Dit is mijn lichaam, gebroken voor jou; neem en eet, doet 
dit om mij te gedenken. 
Later nam hij een beker wijn, en zei: Dit is de beker van 
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het nieuwe verbond in mijn bloed, drinkt allen hieruit om 
mij te gedenken. 
Daarom nemen wij nu, in navolging van Jezus’ voorbeeld 
en gebod, dit brood en deze wijn, en spreken wij ook, net 
als hij, een gebed uit voor wij brood en wijn delen. 
 
Tafelgebed 
 
Heilig   (melodie Lied 405) 
 
Heilig, heilig, heilig! Heer van alle machten! 
Hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid,  
Zegen, hosianna, Hem die wij verwachten, 
Komt in de naam des Heren en bevrijdt. 
 
Vervolg tafelgebed afgesloten met gebed des Heren 
 
Onze Vader 
 
Vredegroet 
De vrede van onze Heer Jezus Christus zij met ons. 
 
Laten wij de vrede van Christus met elkaar delen met een 
hoofdknik 
 
Delen van brood en wijn 
Tijdens het ontvangen van brood en wijn zingen wij 
herhalend Lied 568a 
 
Ubi caritas et amor, 
Ubi caritas, Deus ibi est 
 
Slotgebed 
 
VAN BINNEN NAAR BUITEN 
Lezing  Johannes 14: 27 – 31 
 
 
Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef Ik jullie, zoals de 
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wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies 
de moed niet. Jullie hebben toch gehoord dat Ik zei dat Ik 
wegga en bij jullie terug zal komen? Als je Me liefhad zou 
je blij zijn dat Ik naar mijn Vader ga, want de Vader is 
meer dan Ik. Ik vertel jullie dit nu, voordat het gebeurt, 
zodat jullie het geloven wanneer het zover is. Ik kan niet 
lang meer met jullie spreken, want de heerser van deze 
wereld is al onderweg. Hij heeft geen macht over Mij, maar 
zo zal de wereld weten dat Ik de Vader liefheb en doe wat 
de Vader Me heeft opgedragen. Kom, laten we hier 
weggaan.’ 
 
De kerkzaal wordt sober gemaakt 
 
allen gaan staan 
 
Slotlied  Lied 257: 1 t/m 7 
(voorzang door voorganger, daarna allen) 
 
Voorzang:    Nu het avond is  
Allen:           Nu het avond is 
                   waak, Gij Schepper, als wij slapen.  
 
Voorzang:    In de duisternis,  
Allen:           in de duisternis, 
                   waak, Gij Schepper, als wij slapen.  
 
Voorzang:    U behoren wij,  
Allen:           U behoren wij, 
                   waak, Gij Schepper, als wij slapen.  
 
Voorzang:    Die ons hebt behoed,  
Allen:          die ons hebt behoed, 
                   waak, Gij Schepper, als wij slapen.  
 
Voorzang:   Zie toch naar ons om, 
Allen:          zie toch naar ons om, 
                   waak, Gij Schepper, als wij slapen.  
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Voorzang:  Gij die liefde zijt, 
Allen:        Gij die liefde zijt, 
                 waak, Gij Schepper, als wij slapen.  
 
Voorzang:  Zegen ons vannacht,  
Allen:         zegen ons vannacht, 
                  waak, Gij Schepper, als wij slapen.  
 
Zegenbede 
 
in stilte verlaten wij de kerkzaal 


