
Liturgie voor Witte Donderdag, 9 april, 18u30 
Kleur is wit. 
Thema: “ Sta op en……volg” . 
 

- Orgelspel 
 

- Welkom 
Hartelijk welkom, u/jullie thuis, niet samen in de kerk, maar 
weet u verbonden met God en met elkaar. 
We zijn op weg naar Pasen, 
door het donker naar het Licht, 
door lijden naar opstanding. 
 
Daarom spreken we ook vanavond uit, dat 
Onze hulp verwachten we van de Heer, 
Die hemel en aarde gemaakt heeft, 
Die trouw blijft tot in eeuwigheid en 
Die niet loslaat wat Hij eens aan ons leven begonnen is. 
 
God , wil u, ons allen groeten: 
Genade, barmhartigheid en vrede, 
zij u van God de Vader, van Jezus Christus,  
en van de Heilige Geest, Amen. 

 
- Drempelgebed: 

Laat ons bidden: 
Eeuwige God, 
Vanavond vieren we in deze vreemde wereld: Witte Donderdag. 
Een dag met herinneringen, 
een avond die anders is dan alle andere avonden, 
juist nu in een leven, dat op zijn kop staat, 
dat onzeker  is, 
in de wereld heerst angst,pijn, onzekerheid en dood. 
Het is donker. 
In het donker zoeken we naar Licht, 
naar U. 
U die uw Zoon aan ons heeft gegeven 
Uw Zoon die leven heeft voorgeleefd 
en die voor onze zonden wilde sterven 
om ook op te staan tot een eeuwig leven, 
Jezus, Uw Zoon, de Christus, die door de  



diepste duisternis heenging. 
Dat wij Hem willen volgen en willen dienen 
zoals Hij het ons heeft voorgedaan! 
Vergeef ons als wij ons als wij van U weg afdwalen, 
breng ons thuis, 
dat vragen wij U in Jezus Naam, Amen. 
 

- Zingen: Lied 67: 1 
 

- Uitleg bloemstuk + afbeelding? 
 

- Zingen: Lied 561: 1,3,4,5 
 

- Kyrie: Lied 139: 1 + 14 
- Zo bidden wij als mensen samen: 

“ Heer ontferm U 
   Christus ontferm U 
   Heer, ontferm U. 
   Amen.” ( op de beamer) 

- Zingen: Lied 413: 1 en 3 
- Gebed 

Laat ons bidden: 
Heer onze God, 
HET “ UUR” van Jezus , Uw Zoon, komt eraan, 
Hij heeft aan Zijn laatste Avondmaal,  
door Zijn Heilige teken bevolen, 
Zijn leven en sterven te gedenken. 
Dienstbaar als een slaaf wast Hij de voeten van zijn vrienden. 
Wij bidden u: 
Maak ons ook zo beschikbaar voor de ander, 
zoals uw Zoon heeft voorgedaan. 
Help ons door uw Geest 
Dit vragen wij U door Jezus, onze Heer, Amen 
 
 

- 1e Schriftlezing: Exodus 12: 1, 15 t/m 20 
- Zingen: lied 168: 1,2,3,4 
- Brieflezing: 1 Korinthe 11: 23 t/m 32 
- Zingen: Lied 395: 1 
- Evangelielezing: Johannes 13: 1 t/m 15 
- Zingen: Lied 569: 1,2,3,4. 



- Meditatie  
 
Meditatie 
 
Gemeente van onze Heer Jezus Christus, 
 
Vandaag is het Witte Donderdag. 
Midden in onze verwarde wereld in nood, een witte dag. 
Wit als teken van reinheid. 
We gaan door het donker heen naar het Licht van Pasen. 
Vandaag werpt de donderdag een lichtstraal richting Pasen. 
In deze dagen volgen we Jezus op zijn weg door het 
donker van het lijden 
naar het Licht van de Opstanding. 
Daarom het thema: “ Sta op …..en volg” ! 
Maar hoe moeten wij, hoe kunnen wij volgen? 
 
Door alles wat er in de wereld en in ons eigen leven gebeurt, 
Hoe houden wij ons staande? 
Hoe kunnen wij volgen? 
 
We worden zomaar op ons zelf teruggeworpen, 
onze leefruimte wordt beperkt, 
wat we normaal altijd deden, 
hoeft niet meer, kan niet meer. 
 
Toch ook brengt het positieve dingen: 
Tijd hebben we in overvloed. 
Zo kom ik meer aan lezen toe 
en las ik deze week in Bonhoeffer’s “ Verzet en overgave”. 
met grote bewondering voor zijn positieve levensovertuiging en 
levenshouding. 
 
Ik zie en voel overeenkomsten met de periode die  
Bonhoeffer beschrijft, de oorlogstijd. 
Al zijn we niet in oorlog, het coronavirus 
Is toch wel te beschouwen als een soort vijand. 
In de proloog van het boek las ik het volgende: 
In een moeilijke periode doen we ervaring op, 
leren we dingen van onszelf, 
kijken we misschien anders tegen anderen en de wereld aan, 



maar zo citeer ik: “ al blijft het waar dat ook kunnen vergeten 
een genade is” . 
Ja “ kunnen vergeten” kan een genade zijn. 
De erge dingen die we zien of meemaken, in oorlog of crisistijd, 
zovelen mensen die nu ziek-zijn, de velen die niet beter worden, 
het verdriet van het gemis. 
Kunnen vergeten, kan een overlevingsstrategie zijn, 
maar je iets blijven herinneren brengt ook positieve dingen met zich 
mee en is ook heel bijbels. 
 
Het is juist deze dag, deze avond, 
die anders is dan alle andere dagen en avonden. 
Het is deze avond, die we niet mogen vergeten, 
misschien wel de erge dingen, maar zeker niet 
het ingrijpen van God. 
We hebben het gelezen uit het boek Exodus, 
waarin de instelling van Pesach, het joodse Paasfeest 
beschreven wordt 
en God de opdracht geeft 
dit te blijven doen.  
Dit te blijven vieren 
en door te geven aan onze kinderen. 
Als teken dat God de onderdrukking  
van zijn volk gezien heeft 
en gezorgd heeft voor bevrijding uit Egypte. 
Als het niet gebeurd, 
zullen de mensen opnieuw een slavenbestaan krijgen, 
wat we ook zien gebeuren in de geschiedenis, 
jaren na het binnentrekken in het beloofde land 
wordt het volk in ballingschap gezonden naar Babel. 
 
God bevrijdt keer op keer zijn volk, 
maar steeds opnieuw gaan mensen de fout in. 
Tot God zelfs zo ver gaat 
dat Hij zijn eniggeboren Zoon geeft 
om ons voor te leven! 
 
Sta op…en volg! 
 
God bevrijdt, maar vraagt van ons dienst werk! 
Ook dat toont Jezus ons vanavond, 



bij het instellen van de paasmaaltijd, 
de voorloper van ons Heilig Avondmaal  
 Jezus brengt ons samen, rond zijn tafel, 
waar Hij ons in het gebaar van de voetwassing laat  
ontdekken wie wij zijn en 
hoe we met anderen moeten leven.( afbeelding) 
Dan blijken alle verhoudingen omgekeerd: 
Er zijn geen heren en slaven meer, 
maar enkel zonen en dochters, kinderen van God, 
broeders en zusters van een en dezelfde Vader. 
Petrus heeft er veel moeite mee dat 
Jezus zijn voeten wil wassen. 
Hij protesteert: 
“ O nee, mijn voeten zult U niet wassen, nooit!” 
Petrus heeft ws aangevoeld dat wat Jezus deed 
aan hem, niet zonder gevolgen kon zijn. 
Als Jezus zoiets doet,  
moet de leerling, de mens, wij, daar iets uit leren. 
 
Petrus wist: de voetwassing is een vernederend werk, 
het is slavenwerk!  
Als Jezus zijn voeten wast,  
dan zijn de verhoudingen verkeerd: 
Dan staat het leven op zijn kop. 
Voeten wassen hoort in de Bijbel bij  gastvrijheid. 
Maar wie is hier nu gast, wie gastheer? 
Wie de meester, wie de slaaf? 
 
Jezus laat zien door zelf de voetwassing te doen, dat 
Hij zijn leerlingen, en door hen, ons, toegang te geven en  
op te nemen in de ruimte van God, Zijn Vader. 
In het rijk van God zijn geen here3n en slaven meer. 
Daar zijn slechts zonen en dochters van God, 
kinderen van de Vader. 
Zo spreken wij elkaar dan ook aan als broeders en zusters. 
 
Ook hier is spraken van Gods bevrijding! 
Jezus bevrijdt ons door de voetwassing van 
onderdrukking, 
van systemen dat de ene mens meer of minder is dan de ander. 
 



Jezus zegt: 
“ Ik heb een voorbeeld gegeven, wat Ik 
voor jullie gedaan heb,  
moeten jullie ook doen.”     
Radicale dienstbaarheid. 
 
In tijden van oorlog en crisis, wordt dit zichtbaar, 
dat is mooi! 
“ wees lief voor elkaar”,  
die oproep horen we nu van de regering 
en vele mooie initiatieven ontstaan, 
burenhulp, boodschappen hulp, 
telefoonnummers voor eenzamen. 
 
Een droom dat deze dingen blijven, 
Ook na de crisis. 
 
Sta op…..en volg. 
 
zo wil God het, 
“ heb uw naaste lief als u zelf”  
Elk schepsel, elk mens heeft recht op leven 
de een is niet meer of minder. 
 
Zo wil God een gemeenschap in deze wereld, 
rond de tafel, 
waar wij allen brood en wijn mogen ontvangen, 
nadat wij elkaar de voeten gewassen te hebben. 
 
Dankbaar gedenken we vanavond de daden van onze Heer, 
Zijn leven, zijn sterven en zijn opstanding. 
Die weg mogen wij volgen en navolgen, 
zodat wij uit genade het leven ontvangen, 
leven met onze broeders en zusters, 
een leven tot in eeuwigheid, 
Amen. 
 

- Muziek  
 

- Gebeden 
Laat ons danken en bidden: 



God, schepper van hemel en aarde 
God van leven en sterven. 
Wij danken U voor Uw Zoon, 
Die heel zijn leven in uw handen heeft gelegd, 
vol vertrouwen op uw grote barmhartigheid. 
 
God, er zijn zovele mensen nu in grote nood, 
in heel de wereld, 
Wij zelf dreigen aan zorgen ten onder te gaan, 
zien soms geen uitweg meer. 
Wees ons genadig God en help ons 
sterk ons om te dragen wat U zendt 
duld niet dat angst ons beheerst 
zorg als een vader voor ons , 
voor onze familie,  
voor alle mensen in de wereld. 
 
Wees bij allen die Pasen vieren of gaan vieren, 
dat we ons blijven herinneren dat 
U een God van bevrijding bent, 
God, wij wachten en hopen op Uw bevrijding 
In onszelf en voor en in anderen. 
Blijf bij ons, 
Dat bidden wij in Jezus’ Naam, Amen. 
 
In gedachten en in herinnering voelen wij ons met elkaar 
verbonden in de woorden van de instelling van het Heilig 
Avondmaal: 
 
“ Laat Gods Geest de woorden van Jezus vervullen, 
als wij doen wat Jezus ons opdroeg: 
  
Jezus heeft in de nacht van de overlevering, 
dat is in deze nacht, 
het brood genomen, 
daar de dankzegging over uitgesproken, 
het gebroken en aan zijn discipelen gegeven en gezegd: 
‘ Neemt en eet, 
dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt, 
doet dit tot mijn gedachtenis’ 
 



Zo heeft Jezus ook de beker genomen, 
daar de dankzegging over uit gesproken, 
Hem rondgegeven en gezegd: 
‘ drinkt allen daaruit, 
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed 
dat voor u en voor velen vergoten wordt 
tot vergeving van zonden. 
Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt 
tot mijn gedachtenis’. 
 
Gedenken wij alle mensen, dicht bij en in 
Heel de wereld, in verbondenheid, rond de Tafel van de Heer. 
 

- Muziek? 
 
- Zingen: Lied 647: 1,2,3,4 
- Zegen 

 
In de ruimte gezet door Gods scheppende hand, 
in de vrijheid geplaatst door het Woord, 
in het licht gesteld door Gods liefde, 
gaan we op weg, 
omvat door de zegen 
om te zijn tot een zegen. 
 
De Eeuwige is voor u om u 
de juiste weg te wijzen 
De Eeuwige is achter je, om je te beschermen tegen gevaar 
De Eeuwige is onder u, om u op te vangen wanneer u dreigt te 
vallen. 

          De Eeuwige is in jou , om je te troosten in verdriet. 
De Eeuwige is boven u en jou en mij, om ons allen te zegenen. 
Vandaag en alle dagen 
Amen.  

 


