
       WITTE DONDERDAG 2020-04-09 LG 

Welkom 

Inleiding 

 

LB 362:1.2.3 Hij die gesproken heeft 

 

Ontsteken van de kaarsen 

Stilte 

 

LB 200: Wek uw kracht (3x) 

 

We gaan staan 

Psalm 25: 4-10 (Bijbel in Gewone Taal) 

 

Vg.  Heer, laat mij zien hoe ik moet leven, 

  wijs mij de goede weg. 

  Leer me om trouw te zijn aan u, 

  zeg me wat ik moet doen. 

 

Allen   Want u bent mijn God, 

  u bent mijn redder. 

  Ik hoop op uw hulp, 

  elke dag weer. 

 

Vg.   U bent altijd goed geweest voor uw volk. 

  Wees dan nu ook goed voor mij. 

 

Allen  Toen ik jong was, 

  heb ik veel verkeerd gedaan. 

  Heer, vergeet het! 

  Denk daar niet meer aan. 

  U bent toch goed en trouw? 

 

Vg.  De Heer is goed en eerlijk, 

  hij leert slechte mensen om goed te leven. 

   

Allen  Hij wijst ook de goede weg 

  aan mensen die op hem vertrouwen. 

  Hij zegt hun wat ze moeten doen. 

We gaan zitten 

 

Vg. Wij vieren Witte Donderdag, 

de eerste dag van de drie dagen van het leven; 

dagen waarin niet de dood, maar het leven centraal staat. 

Daarom is het vandaag niet alleen Witte Donderdag, 

maar ook al Goede Vrijdag en Pasen. 

 



Witte Donderdag,  

omdat we her-inneren het feest van brood en beker. 

 

Schaal met matses, beker en kan staan op tafel 

 

Vg. Verenigd rond brood en beker bidden we: 

 

Allen: Vergeef ons,  

 dat wij het brood van deze wereld  

 niet deelden met elkaar, 

  

 dat we er genoegen mee namen 

 dat er overal ter wereld mensen zijn 

 die de beker van het lijden moeten drinken. 

 

 
 

Vg. We vieren Goede Vrijdag,   

omdat we ook vandaag niet heen kunnen  

om het kruis, teken van ondergang en dood. 

 

Crucifix staat op tafel 

 

Verenigd rond het kruis bidden we: 

 

Allen: Vergeef ons, God, 

 dat we het kruis 

 accepteerden als het allerlaatste woord. 

 

KYRIE, KYRIE, ELEISON 

  

Vg. We vieren Pasen, omdat we ook vandaag al vieren 

dat overal waar vriendschap is en liefde 

de dood moet wijken voor het leven. 

 

De Amnestykaars wordt aangestoken vanaf de Paaskaars    

 

Verenigd rond de paaskaars bidden we: 

 

Allen: vergeef ons, God, 

 dat er in ons hart nog steeds geen vuur van liefde brandt 

 en als het al brandt, 

 dat we het verborgen houden  

als een licht onder de korenmaat. 

 

KYRIE, KYRIE, ELEISON 



SCHEPPING 

Lezing uit Genesis 1,1-9.24-28.31 (het licht van de schepping) 
Zingen (Taizé)  2 x        

 
Blijf bij mij en waak hier met mij, waak en blijf bidden, waak en blijf bidden.   

 

BEVRIJDING 

Lezing uit Exodus 11,1 en 12,29-30 (de pijn van de bevrjding) 
Zingen (Taizé)  4 x   
Blijf bij mij en waak hier met mij, waak en blijf bidden, waak en blijf bidden.   

 

Lezing uit Exodus 12,17.31-41 (de bevrijding uit de slavernij) 
Zingen (Taizé)  2 x   
Blijf bij mij en waak hier met mij, waak en blijf bidden, waak en blijf bidden.   

 

 DE LAATSTE AVOND 

Lezing uit Johannes 13, 1-20 (de laatste avond van Jezus samen met zijn vrienden) 
Zingen (Taizé)  2 x       
Blijf bij mij en waak hier met mij, waak en blijf bidden, waak en blijf bidden.   

 

Meditatie 

LB 825:1.2.3.4.5 De wereld is van Hem vervuld 

 

 GEMEENSCHAP 

Druiven, graankorrels - matses, wijn staan op tafel 

 

Inleiding 

 

Geloofsbelijdenis 

ALLEN: Ik geloof in God, die van alle mensenkinderen houdt. 

Vg.: Ik geloof dat het God pijn doet 

als Hij ziet hoeveel lijden er in de wereld is. 

Ik geloof in Gods goede bedoeling met onze aarde: 

Vrede, goedheid en gerechtigheid alom. 

ALLEN: Ik geloof in Jezus Christus, die ons liefde leert leven.  

Vg.: Ik geloof, dat Jezus Christus in onze wereld is gekomen 

als zoon van God, als Gods goedheid voor mensen, 

om liefde te leven, tot voorbij de grenzen van de dood. 

ALLEN: Ik geloof in de Heilige Geest, die ons vernieuwt. 

Vg.: Ik geloof dat God ons door zijn Geest  

de kracht geeft om te leven als mensen naar Zijn hart. 

Ik geloof dat Gods Geest ons sterk maakt en inspireert 

om zó te veranderen, 

dat Zijn wereld oneindig dichtbij ons komt 

in goed en rechtvaardig te leven. 

ALLEN: Amen. 



 

Gebed van het avondmaal 

LB 970:1.2.3.4.5 Vlammen zijn er vele (wordt één keer voorgespeeld) 

 

Gebeden 

Stil gebed 

Onze Vader 

 

LB 538:1.2.3.4 Een mens te zijn op aarde 

 

Avondgebed  

Allen: Blijf bij ons Heer, want het is avond 

en de nacht gaat komen; 

blijf bij ons en bij heel uw 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 verdrukking, 

de  nacht van angst en twijfel 

de nacht van de harde dood 

 

Blijf bij ons  

in leven en in sterven, in tijd en eeuwigheid 

Amen. 


