
1 
 

Protestantse Gemeente Nunspeet 
(Driestwegkerk) 

18 april 2019                                                                                  
19.30 uur 

 

 

 

 
Witte Donderdag 

2019 
 
 



2 
 

Welkom 
 
we gaan staan 
 
Stil gebed 
 
Openingslied: Psalm 118 vers 1 
 
Bemoediging en Groet 
 
Gebed om ontferming 
 
Samenzang: Psalm 118 vers 2 (hierna gaan we zitten) 
 
Inleiding: Groots in nederigheid 
 
Samenzang: ‘Aan uw voeten, Heer’ (Opw. 462) 
 

Refrein: 
Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats 
daarom kniel ik neer bij U. 
Om bij U te zijn is de grootste eer, 
daarom buig ik mij voor U. 
Ja ik verkies nu om bij U te zijn, 
en om naar U te luisteren. 
In plaats van altijd maar weer bezig te zijn, 
kom ik nu tot U, o Heer. 
Refrein: 
Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats 
daarom kniel ik neer bij U. 
Om bij U te zijn is de grootste eer, 
daarom buig ik mij voor U. 
Mijn hart verlangt ernaar om samen te zijn, 
hier in een plaats van aanbidding, 
in Geest en waarheid samen één te zijn, 
in aanbidding voor U. 
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 Refrein: 
Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats 
daarom kniel ik neer bij U. 
Om bij U te zijn is de grootste eer, 
daarom buig ik mij voor U. 

 
Schriftlezing: Johannes 13: 1-15 
 
Samenzang: Lied 569 
 
Overdenking 
 
Meditatief pianospel 

 
Nodiging 
 

God houdt van ons en als teken van zijn liefde 
 nodigt Hij iedereen die Hem zoekt uit aan zijn Maaltijd. 
Want Hij heeft gezegd:  
Kom bij mij als het je allemaal teveel is en je moe bent.  
Ik zal je rust geven. 
Wees welkom, ieder die in Hem gelooft,  
en deel in de Maaltijd, 
die Hij voor ons heeft klaargemaakt. 

 
Samenzang: Lied 395 vers 2 en 3   

 
Tafelgebed 
 

Heer, wij danken U. 
U bent met ons mensen meegegaan  
door alle tijden heen.  
U hebt het hulpgeroep van uw volk Israël gehoord 
en hen bevrijd uit Egypte,  
omdat U niet wilt dat mensen slaven zijn. 
U hebt ons uw kinderen genoemd  
en U wilt onze Vader zijn,  
overal en altijd, zelfs in de dood. 
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U hebt voor uw volk Pesach ingesteld  
opdat zij steeds hun bevrijding zouden vieren en gedenken. 
Zoals uw volk Israël  
een nieuw begin maakt in het beloofde land,  
zo geeft u ons ook steeds weer een nieuwe kans. 

 
Heer, wij kunnen in uw Woord lezen 
dat iedereen mee mag doen en waardevol is. 
Zoals bij Pesach het kleinste kind de vragen stelt 
en de oudere de antwoorden geeft. 
Daarom willen wij uw lof zingen: 

 
Samenzang: Lied 405 vers 4  
 

Wij danken U, Heer, voor uw zoon Jezus. 
Hij heeft op aarde geleefd tussen ons in  
en Hij heeft ons laten zien wie U bent 
en hoeveel U van ons houdt. 
Hij heeft ons geleerd de armen te helpen. 
 
Hij heeft ons laten zien wat onrecht is  
en dat wij ons daartegen moeten verzetten. 

 Hij troostte mensen als zij verdriet hadden 
en dat moeten wij doen, net als Hij. 
Wie verstoten was en geen familie had heeft Hij omarmd. 
Wij danken U Heer,  
voor de mensen die U ons gegeven hebt  
om ons lief te hebben en ons te verzorgen 

 
Zo heeft Jezus ons geleerd te leven in uw Naam. 
Een man naar Gods hart was Hij. 
De mensen hebben Hem niet begrepen 
en Hem laten sterven aan het kruis. 
Wij zijn hier samen voor een maaltijd  
van vieren en gedenken 
zoals Jezus ons gezegd heeft te doen. 
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Want toen Hij de laatste avond van zijn leven 
met zijn vrienden Pesach vierde, 
nam Hij het brood, brak het en zei: 
Kijk nu eens naar dit brood. 
Het wordt gebroken  
om mensen kracht te geven om verder te gaan. 
Zo is het ook met mijn leven. 
Het wordt kapotgemaakt,  
maar ik zal weer opstaan. 
Iedere keer als jullie samen zijn  
en het brood breken 
moet je aan mij denken. 
Ik zal jullie kracht geven  
om alles te doen wat ik je geleerd heb.                              
 
(het brood gaat rond) 
 

Samenzang: ‘Nadat het brood gedeeld is’  (mel. Lied 575)  
 

Dank U, God, voor brood en beker, 
dank U voor Uw heilzaam woord, 
voor de taal en voor het teken 
waar Uw Stem in werd gehoord, 
waarin wij de liefde smaken 
waarmee U ons aan wilt raken, 
deze beker en dit brood 
van het leven en de dood. 

 
Toen Hij de wijn schonk, sprak Jezus weer: 
Kijk, zei Hij, zoals de wijn wordt geschonken, 
zo zal mijn bloed vloeien als ik dood ga. 
Ik vraag jullie om je te herinneren  
hoe ik geleefd heben waarom ik gestorven ben. 
Telkens als jullie samenkomen en wijn drinken. 
Ik hoor bij God en jullie horen bij mij. 
Ik blijf bij jullie en jullie moeten mijn werk voortzetten.  
 
(de beker gaat rond) 
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Samenzang: ‘Nadat de wijn gedeeld is’ (mel. Lied 575) 
 

Dank voor wat wij samen deelden  
in het Heilig Avondmaal, 
waarmee wij tot hier en heden 
bij de Heer werden bepaald,  

 bij Zijn liefde – bij Zijn leven, 
hoe Hij om ons heeft gegeven. 
Zo heeft Hij – tot ons geluk –  
ons uw heil op 't hart gedrukt. 

 
Samen bidden we het ‘onze Vader’  

 
Onze Vader die in de hemel zijt, 
uw Naam worde geheiligd. 
Uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede gelijk in de hemel  
zoals 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 koninkrijk  
en de kracht en de heerlijkheid 
tot in eeuwigheid.   
Amen. 
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Luthers avondgebed 
 
Heer blijf bij ons, 
want het is avond en de nacht zal 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 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 

 
Samenzang: Lied 247: 1, 2 en 3 ‘Blijf mij nabij’ 
 

Hier onderbreken wij de dienst die morgenavond wordt voortgezet. 
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