
orde voor de viering van Witte Donderdag – 14 april 2022 

Als moment van inkeer zingen we lied 117d (3x) 

Welkom door de ouderling van dienst 

Zingen: psalm 116: 1, 3 en 4 

Stilte voor persoonlijke voorbereiding 

 

Bemoediging en groet:  

v.:  Onze hulp is in de naam van de Heer 

a.: die hemel en aarde gemaakt heeft. 

v.: Het is goed de Heer te loven 

a.: en zijn naam te prijzen 

v.: in de morgen wordt zijn goedheid gemeld 

a.: en zijn trouw in de nachten. 

 

v.: Genade, goedheid en vrede in donker en licht, 

 in vrees en hoop,  

 van God, Schepper van alles wat leeft, 

 door Jezus, die de weg ging van lijden.  

a.: Amen 

 

De drie dagen van Pasen 

 

Gebed 

 

Zingen: lied 558: 1, 2 en 4 

 

Lezing: Matteüs 26: 17-30 

Zingen: lied 395: 1 en 2 

Overdenking ‘Ik ben het …. niet/wel’  

Zingen: lied 395: 3 en 4  

Gebeden 

Brood en wijn worden binnengebracht 

Bij de Tafel 

v.: U danken wij, God onze Heer, 

God van overal en altijd, 

van mensen, dieren en planten, 

van water, lucht en aarde, 

die alles goed maakt 

en alles vasthoudt: 

heilig is uw Naam! 

a: Kom tot ons, hier in ons midden. 

 

Loof de Heer, want Hij is goed,  (melodie Ps. 136) 

die de mensen leven doet 

en hen als op handen draagt – 

liefde die de dood verjaagt. 

 

Dank de Heer, die alles schiep 

en ons hier bij name riep. 

Heilige, groot is uw macht, 

maak ons vrij, toon ons uw kracht! 



v.: In Jezus zien we wie U bent: 

mens onder de mensen, 

bewogen om hun lot. 

Zo nam Jezus brood en beker, 

dankte U en deelde uit. 

Telkens als we samenkomen rond de tafel, 

deelt Hij het brood, schenkt Hij de wijn. 

a. Kom tot ons, hier in ons midden. 

 

Loof de HEER, want Hij is goed; 

zie wat Jezus voor ons doet: 

brood is Hij voor mij, en wijn; 

ik mag gast aan tafel zijn. 

 

v.: Uw Geest is gekomen, 

kracht om alles nieuw te maken: 

brood en beker die naar U wijzen, 

mensen die op U lijken. 

Geroepen om met U mee te gaan, 

vormen we een kring van klein en groot, 

één wereldwijde gemeente. 

a. Kom tot ons, hier in ons midden. 

 

Loof de HEER, want Hij is goed, 

die ons weer herleven doet. 

Toekomst heeft ons aangeraakt, 

vrede voor wie vrede maakt! 

 

Dank de HEER, kom in de kring, 

leef van de verwondering, 

dat ook jij erbij mag zijn, 

bij het brood en bij de wijn. 

 
Onder het naspel van dit lied vormen we een kring om brood en wijn te delen.  

We bidden het Onze Vader 

We wensen elkaar de vrede van Christus 

We delen brood en wijn. We wachten met eten en drinken op elkaar. 

Dankgebed: 

 

God van liefde, 

 Gij hebt ons gevoed met uw gaven: 

 brood uit de hemel en wijn van het koninkrijk. 

 Laat dat voor ons een teken zijn 

 dat U ons nabij bent, dat wij van U zijn,  

 door U gevoed, door U geliefd. 

 Blijf ons nabij, ook in de nacht die komt, 

 in de naam van Hem die ons is voorgegaan, 

 Jezus, de Levende.  

a.:  Amen 

 
Op weg naar morgen  

Lezing: Matteüs 26: 31-35 

  



Afsluiting met het Luthers avondgebed 

 

Heer, blijf bij ons, 

want het is avond 

en de nacht zal komen. 

Blijf bij ons en bij uw ganse kerk 

aan de avond van de dag, 

aan de avond van het leven, 

aan de avond van de wereld. 

Blijf bij ons met uw genade en goedheid, 

met uw troost en zegen, 

met uw woord en sacrament 

Blijf bij ons, wanneer over ons komt 

de nacht van beproeving en van angst 

de nacht van twijfel en aanvechting 

de nacht van de strenge, bittere dood. 

Blijf bij ons in leven en in sterven 

in tijd en eeuwigheid. 

Amen 

 

We verlaten zingend de kerk met lied 256 (Nederlandse tekst) 

 


