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Op de omslag het Laatste Avondmaal (ca. 1480-1490) 
van Atelier Adriaen van Wesel, 

Museum het Catharijneconvent Utrecht 
 

 
De schikking voor Witte Donderdag 

 

In deze schikking staat de voetwassing centraal. Geen van de leerlingen 
van Jezus wilde de voeten van de andere leerlingen wassen. Jezus staat op, 
pakt de waskom en een doek en gaat bij de leerlingen langs. Petrus lijkt 
verbijsterd. Maar Jezus is duidelijk: als ik je voeten niet mag wassen, kun 
je niet bij Mij horen. Jezus wil het zijn leerlingen nog één keer voordoen 
voordat Hij terug zal keren naar zijn Vader. Niet alleen zijn leerlingen maar 
ook ons wil Hij laten zien dat een meester niet meer is dan zijn slaaf, maar 
dat wij elkaars voeten willen wassen. In 2019 heeft paus Franciscus dit on-
derstreept door in een gevangenis van 12 gevangenen de voeten te was-
sen. Met de woorden: Zorg dat je broeders (en zusters) bent in dienstbaar-
heid. Zo wordt Witte Donderdag een moment dat ons er weer aan herin-
nert nederig en dienstbaar de weg achter de Heer te gaan. Elkaar dienen 
dat is leven met het oog op de toekomst. 
 

Kernwoorden zijn: ‘Van U is de toekomst’ - dienstbaar zijn voor de ander 

 
 
 
 
 
 
 
Medewerking: 
 

Voorgangers: ds. Barbara de Groot & ds. Werner Pieterse 
Ouderling van dienst: Elly Merckel 
Diaken: Geraldineke Licht 
Voorlezer: Willeke Koops 
Muziek: Nico Ph. Hovius  
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DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Muziek 
 
Woord van welkom 
 
De kaarsen op tafel worden aangestoken 
 
Stilte 
 
We zingen: “God zij ons gunstig en genadig”  

(Psalm 67: vers 1 en 2) 

 
Onze Hulp 
 
Gebed van Witte Donderdag 

DIENST VAN HET WOORD 

Schriftlezing: Exodus 12:1-12 
 

De HEER zei tegen Mozes en Aäron, nog in Egypte: ‘Voortaan moet deze 
maand bij jullie de eerste maand van het jaar zijn. Zeg tegen de hele 
gemeenschap van Israël: “Op de tiende van deze maand moet elke fa-
milie een lam of een bokje uitkiezen, elk gezin één. Gezinnen die te klein 
zijn om een heel dier te eten, nemen er samen met hun naaste buren 
een, rekening houdend met het aantal personen en met wat ieder nodig 
heeft. Het mag het jong van een schaap zijn of het jong van een geit, als 
het maar een mannelijk dier van één jaar oud is zonder enig gebrek. 
Houd dat apart tot de veertiende van deze maand; die dag moet de vol-
tallige gemeenschap van Israël de dieren in de avondschemer slachten. 
Het bloed moeten jullie bij elk huis waarin een dier gegeten wordt, aan 
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de beide deurposten en aan de bovendorpel strijken. Rooster het vlees 
en eet het nog diezelfde nacht, met ongedesemd brood en bittere krui-
den. Het dier mag niet halfgaar of gekookt worden gegeten, maar uit-
sluitend geroosterd, en in zijn geheel: met kop, poten en ingewanden. 
Zorg ervoor dat er de volgende morgen niets meer van over is. Mocht er 
toch iets overblijven, dan moet je dat verbranden. Zo moeten jullie het 
eten: met je gordel om, je sandalen aan en je staf in de hand, in grote 
haast. Dit is een maaltijd ter ere van de HEER, het pesachmaal. Ik zal die 
nacht rondgaan door Egypte, en Ik zal daar alle eerstgeborenen doden, 
zowel van de mensen als van het vee, en Ik zal alle Egyptische goden een 
afstraffing geven, want Ik ben de HEER. 

 
We zingen: “Jubel God ter eer” 

(Psalm 81: vers 1, 2, 3, 8 en 9) 

 
Schriftlezing: Lucas 22:1-13 
 

Het feest van het Ongedesemde brood, dat Pesach genoemd wordt, was 
bijna aangebroken. De hogepriesters en de schriftgeleerden wilden Hem 
uit de weg ruimen en zochten naar een goede gelegenheid, want ze wa-
ren bang voor de reactie van het volk. Toen nam Satan bezit van Judas, 
bijgenaamd Iskariot, een van de twaalf. Hij ging naar de hogepriesters 
en tempelwachters en besprak met hen hoe hij Jezus aan hen zou kun-
nen uitleveren. Ze waren opgetogen en spraken af dat ze hem daarvoor 
geld zouden geven. Judas nam hun aanbod aan en zocht een gunstige 
gelegenheid om Jezus aan hen uit te leveren, zonder dat het volk het zou 
merken. De dag van het Ongedesemde brood, waarop het pesachlam 
geslacht moest worden, brak aan. Jezus stuurde Petrus en Johannes op 
pad met de woorden: ‘Ga voor ons het pesachmaal bereiden, zodat we 
het kunnen eten.’ Ze vroegen hem: ‘Waar wilt U dat we het bereiden?’ 
Hij antwoordde: ‘Let op, wanneer jullie de stad in gegaan zijn, zal jullie 
een man tegemoetkomen die een kruik water draagt. Volg hem naar 
het huis waar hij binnengaat, en zeg tegen de heer van dat huis: “De 
meester vraagt u: ‘Waar is het gastenvertrek waar Ik met mijn leer-
lingen het pesachmaal kan eten?’” Hij zal jullie een grote bovenzaal 
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wijzen die al is ingericht; maak het daar klaar.’ Ze gingen op weg, en 
alles gebeurde zoals Hij gezegd had, en ze bereidden het pesachmaal. 

 
We zingen: “Midden in de dood” 

(Lied 566: vers 1 t/m 6) 

 
Overweging 
 
Muziek 
 
We bereiden de tafel voor 

VIERING VAN DE MAALTIJD 

 v. De Heer zal bij u zijn 
 a. De Heer zal u bewaren 
 v. Verheft uw hart 
 a. Wij hebben ons hart bij de Heer 
 v. Laten wij danken de Heer, onze God! 
 a. Het past ons de Heer te danken 
 v. U danken wij Heer, onze God … 

 

Sanctus: “God zij ons gunstig en genadig” 
(Psalm 67: vers 3) 

 
 v. U danken wij om Jezus Uw zoon ... 

 
Schriftlezing: Lucas 22:14-23 
 

Toen het tijd was, ging Hij samen met de apostelen aanliggen voor de 
maaltijd. Hij zei tegen hen: ‘Ik heb er hevig naar verlangd dit pesach-
maal met jullie te eten voor de tijd van mijn lijden aanbreekt. Want Ik 
zeg jullie: Ik zal geen pesachmaal meer eten totdat het zijn vervulling 
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heeft gekregen in het koninkrijk van God.’ Hij nam een beker, sprak het 
dankgebed uit en zei: ‘Neem deze beker en geef hem aan elkaar door. 
Want Ik zeg jullie: vanaf nu zal Ik niet meer drinken van de vrucht van 
de wijnstok tot het koninkrijk van God gekomen is.’ En Hij nam een 
brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei: 
‘Dit is mijn lichaam, dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit, telkens op-
nieuw, om Mij te gedenken.’ Zo nam Hij na de maaltijd ook de beker, en 
zei: ‘Deze beker, die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond, 
dat door mijn bloed gesloten wordt. Maar weet wel dat degene die Mij 
zal uitleveren samen met Mij aan deze tafel aanligt. Want de Mensen-
zoon moet heengaan zoals het voor Hem bepaald is, maar wee de mens 
die Hem zal uitleveren.’ Ze vroegen zich onder elkaar af wie van hen 
zoiets zou kunnen doen. 

 
a. Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker verkondi-

gen wij de dood des Heren, totdat hij komt. 
 Maranatha 

 
 v. U danken wij om uw Geest … 
 

Wij bidden u … 
 

… Onze Vader 
 

Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worde geheiligd. Uw 

koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de 

aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze 

schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet 

in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het ko-

ninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. 

 
We wensen elkaar de vrede van Christus 
 
Na de vredeswens vormen we met elkaar een kring. 
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We zingen: “Voordat ik kan ontvangen brood en wijn” 
(Lied 400: vers 1 t/m 5) 

 
 

2. Het woord van steun en troost dat ik niet sprak, 
de hand die ik in trots niet reiken kon, 
de vriendschap die in drukte onderging – 
ik leg het neer. 

 

3. Mijn blik, soms onverschillig afgewend, 
mijn wil zo fel aan anderen opgelegd, 
elk spottend woord waarmee ik heb gekwetst – 
ik leg het neer. 

 

4. In deze kring ziet Christus zelf mij aan. 
Ik vraag en schenk vergeving ieder hier, 
dat alles wat zijn vrede tegenwerkt 
wordt neergelegd. 

 

5. Heer Jezus, deelgenoot aan deze dis, 
ik maak mij leeg en strek mijn handen uit 
naar U, naar alles wat U geven wilt 
in brood en wijn. 



 
8 

Tijdens de rondgang: muziek 
 
Nadat brood en wijn is rondgegaan, wordt de tafel afgeruimd 
 
We zingen: “Gij die ver voor ons uit” 

(Slotlied 559: vers 1 t/m 4) 

 
Dankgebed 
 
Schriftlezing: Lucas 22:39-46 
 

Hij vertrok en ging volgens zijn gewoonte naar de Olijfberg. De leer-
lingen volgden Hem. Toen Hij daar was aangekomen, zei Hij tegen hen: 
‘Bid dat jullie niet in beproeving komen.’ En Hij liep bij hen weg, tot on-
geveer een steenworp ver, en knielde daarna neer om te bidden. Hij bad: 
‘Vader, als U het wilt, neem dan deze beker van Mij weg. Maar laat niet 
wat Ik wil, maar wat U wilt gebeuren.’ Uit de hemel verscheen Hem een 
engel om Hem kracht te geven. Hij werd overvallen door doodsangst en 
bad nog vuriger; zijn zweet viel in grote druppels als bloed op de grond. 
Toen Hij na zijn gebed opstond en terugliep naar de leerlingen, zag Hij 
dat ze van verdriet in slaap waren gevallen, en Hij zei tegen hen: 
‘Waarom slapen jullie? Sta op en bid dat jullie niet in beproeving ko-
men.’ 

 
We gaan in stilte 


