
1 
 

Protestantse Gemeente Nunspeet 1 april 2021- 19.30 uur                                                              

Witte Donderdag 2021 
 
 

 
 
 

Voorgangers: dhr. Hans van der Meer en ds. Fokko Kuipers 
Organist: dhr. Wob Meijering 

m.m.v.: leden van de muziek(zang)groep 
 
 

Orde van dienst 
 
Muziek: ‘The Prayer’ (digitale opname met Heleen en Ludwig) 
 
Orgel en Lied: Psalm 42 vers. 1en 3 
 
Welkom en inleiding 
 
Stil gebed, drempelgebed, bemoediging en Groet 
 
Muziek en zang: ‘Ubi caritas’ (muziekgroep) 
 
Gebed om ontferming 
 
Schriftlezing: Johannes 13 vers 21 - 30  
 
Muziek: ‘Pie Jesu’, versie Andrew Llyod Webber (muziekgroep) 
 
Overdenking 
 
Muziek en zang: Lied 395 vers 1 
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Nodiging:  
God houdt van ons en als teken van zijn liefdenodigt 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.  
 
Laat ons bidden… 
 

Muziek: ‘O kostbaar kruis’, Lied 578  
     (orgel en zang door leden muziekgroep) 
 
Onderwijzing 

Wij zijn hier samen voor een maaltijd van vieren en gedenken 
zoals Jezus ons gezegd heeft te doen…… 
 

Muziek: Lied 395 vers 2 en 3 (orgel en zang door leden muziekgroep) 
 

(op uitnodiging van de dienstdoend diaken gaan we tijdens de muziek 
naar voren, pakken brood en wijn/druivensap en gaan daarmee via de 
hal terug naar onze banken/stoelen. We wachten nog even met eten 
en drinken) 

 
Inzettingswoorden 
     Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van                  
     Christus. 
 
     De drinkbeker van de dankzegging, die wij met dankzegging       
     zegenen, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. 
 
Muziek en zang: ‘Maak ons hart onrustig’  
         van schrijvers voor gerechtigheid (muziekgroep) 
 

Maak ons hart onrustig, God, 
dat het ontevreden klopt 
als we mooie leugens horen 
en gemakkelijke woorden! 
Maak ons hart onrustig, God. 
 



3 
 

Stort in ons uw tranen uit. 
Mensen worden uitgebuit, 
weggeschopt en opgesloten. 
Zegen hen als wij hen troosten. 
Stort in ons uw tranen uit.

Steek in ons uw woede aan 
om het onrecht te weerstaan! 
Geef ons moed om op te treden. 
Laat ons vechten voor de vrede. 
Steek in ons uw woede aan. 
 
Laat ons dwaas en koppig zijn. 
Laat ons doorgaan tot het eind. 
Gaat het onze kracht te boven, 
laat ons dan in u geloven. 
Laat ons dwaas en koppig zijn. 

Want het is Uw koninkrijk 
tot in eeuwigheid. 
 

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. 

 
Muziek: ‘Wees Gij mijn Toevlucht’, Lied 263  
   (orgel en zang door leden muziekgroep) 
 
Slotwoorden, wegzending en zegen 
 
 


