
 

 

Witte Donderdag 14 april 2022, aanvang 19:30 uur 
Voorganger: Ds. Hanneke Ouwerkerk 
 
VOORBEREIDING 
In stilte bereiden we ons voor op deze dienst 
 
Aansteken van de kaars 
 
Wij gaan staan 
 
Zingen: Psalm 118: 1, Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen 
 
Bemoediging en groet 
 
Wij gaan weer zitten 
 
Zingen: NLB 558: 1 t/m 4, Jezus om uw lijden groot 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed 
 
Lezing: Exodus 12: 1 - 20 
 
Zingen: Psalm 81: 1 en 2 
 
Lezing: Johannes 13: 1 t/m 15 
 
Zingen: NLB 339a, U komt de lof toe 
 
Overdenking 
 
Zingen: NLB 561: 1 t/m 5, O liefde die verborgen zijt 
 
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 
 
De voorbeden worden beantwoord met een  gezongen (NLB 368d):  
Houd mij in leven, wees Gij mijn redding, 
steeds weer zoeken mijn ogen naar U.  
 
Inzameling van de gaven  
 
DIENST VAN DE TAFEL 
 
Zingen: Llvo deel 1, lied 42: 1 t/m 4, Naam van Jezus 
 
Binnenbrengen van brood en wijn 
 
Tafelgebed 
v. De Heer zal bij U zijn. 
g. De Heer zal u bewaren. 
v. Verheft uw hart! 
g. Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
v. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
g. Hij is onze dankbaarheid waardig. 
v. U komt onze dank toe, 
Heer onze God, 



 

 

overal en altijd, 
door Jezus onze Heer. 
Want Gij zijt onze bondgenoot 
op leven en dood. 
Gij hebt ons geroepen  
om als uw volk op weg te gaan 
door water en woestijn 
naar het land van uw belofte. 
Uw woord wijst ons de weg, 
uw Geest houdt ons in leven. 
Daarom, Heer onze God, 
hebben wij het hart  
om samen met allen  
die uw roep hebben gehoord 
en uw weg zijn gegaan 
onze stem te verheffen 
tegen al wat U onteert, 
tegen al wat ons bedreigt, 
en U te huldigen met ons lofgezang: 
 
Zingen: Heilig, heilig, heilig (p. 22 katern) 
 
Gezegend zijt Gij, God onze Vader, 
en gezegend is Jezus die komt  in Uw naam, 
want Hij heeft ons de weg gewezen 
toen Hij ons allen voorging 
door de nacht van onze duisternis 
naar de morgen van uw licht. 
Hij is U trouw gebleven 
en heeft ons liefgehad 
tot het bittere einde van zijn eenzame gang. 
En toen Hij gekruisigd werd 
als de minste der mensen 
hebt Gij Hem opgewekt uit de dood 
als eerste van ons allen 
en Hem de naam gegeven boven alle naam. 
Laat uw Geest zijn woorden vervullen 
nu wij doen wat Hij ons opdroeg: 
 
Onze Heer Jezus nam 
in de nacht waarin Hij verraden werd, 
het brood, dankte en brak het 
en gaf het aan zijn leerlingen en zei: 
‘neemt en eet, 
dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt, 
doet dit tot mijn gedachtenis.’ 
 
Evenzo nam Hij de beker na de maaltijd, 
dankte en gaf deze en sprak: 
‘neemt en drinkt allen daaruit, 
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, 
doet dit, zo dikwijls u deze drinkt  
tot mijn gedachtenis.’ 
G: Amen 
 
Bijeen tot zijn gedachtenis 
Komen wij tot U, o God, 



 

 

met dit brood en deze beker 
en wij bidden U: 
Gedenk het offer van de Zoon van uw liefde 
en aanvaard ons offer van lof en dank, 
zend uw Geest in ons midden 
en voeg ons allen tezamen 
tot een levende gemeenschap die U eert en dient, 
recht doet aan mensen, 
vrede sticht op aarde 
en hoopvol uw dag tegemoet gaat. 
Gezegend zijt Gij, o God, 
nu en alle dagen 
en in uw Rijk dat komt, 
door Jezus Christus onze Heer. Amen. 
 
Onze Vader… 
 
Zingen: Christus, heilig Godslam (p. 24 katern) 
 
Gemeenschap van brood en wijn 
 
De avondmaalstafel wordt leeggeruimd 
 
Orgelspel 
 
Zingen: NLB 576b: 1 en 4, O hoofd vol bloed en wonden 
 
In stilte verlaten wij de kerkzaal 


