
 

 

   

Liturgie 

Diensten in de Stille week: 
Witte donderdag 

 

Wie zeggen de mensen dat ik ben? 
 

 

     
Rembrandt, De voetwassing, ca.1640 

 
 
1 april 2021, 20.00 uur, in en vanuit de Dorpskerk  
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Bij de schikking      
 
Er zijn vandaag 7 flessen gebruikt, het getal van de volheid.  
6 flessen zijn in een cirkel geplaatst en 1 in het midden.  
De flessen met de calla’s symboliseren de 12 discipelen. In het midden 
de fles met de witte roos: Jezus die het brood( matze) breekt en hen de 
wijn ( druiven) te drinken geeft.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorganger: ds. Fulco de Vries Bouwstra 
Organist:  Annemieke Hartman 
Techniek:  Henk Schuurman 
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Vanaf 19.30 klinkt er muziek uit de passietijd 
 
Inleidend woord van welkom 
 
Aansteken van een kaars, in de kerk en thuis 
 
Moment van stilte 
 
Lied: Jezus, U bent het licht in ons leven (Taizélied naar Augustinus)  
    we zingen het drie keer 
 

 
 
Bemoediging: Jesaja 40, 31 (NBV) 
 

Maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht: 
zij slaat haar vleugels uit als een adelaar, 
zij loopt, maar wordt niet moe, 
zij rent, maar raakt niet uitgeput 

 
Drempelgebed: 
 

Goede God, 
we lopen voortdurend 
tegen drempels op 
die het contact met u  
in de weg staan. 
Drempels in onszelf, 
van geen tijd, geen rust 
en geen zin hebben. 
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Drempels om ons heen: 
Andere dingen  
die om aandacht vragen  
en heel belangrijk zijn 
 
Goede God, 
help ons over die drempels  
heen te stappen. 
Geef dat we u ontmoeten  
en aangeraakt worden door uw licht. 

 
We kijken en luisteren naar: Tears in Heaven, van Eric Clapton 
 
Lezing uit de Bijbel: Johannes 13, 1-20 
 
Het was kort voor het pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was 
en dat hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de 
mensen die hem in de wereld toebehoorden lief, en zijn liefde voor hen 
zou tot het uiterste gaan. Jezus en zijn leerlingen hielden een maaltijd. 
De duivel had intussen Judas, de zoon van Simon Iskariot, ertoe 
aangezet Jezus te verraden. Jezus, die wist dat de Vader hem alle 
macht had gegeven, dat hij van God was gekomen en weer naar God 
terug zou gaan, stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed 
af, sloeg een linnen doek om en goot water in een waskom. Hij begon 
de voeten van zijn leerlingen te wassen en droogde ze af met de doek 
die hij omgeslagen had. Toen hij bij Simon Petrus kwam, zei deze: ‘U 
wilt toch niet mijn voeten wassen, Heer?’ Jezus antwoordde: ‘Wat ik 
doe, begrijp je nu nog niet, maar later zul je het wel begrijpen.’ ‘O nee,’ 
zei Petrus, ‘míjn voeten zult u niet wassen, nooit!’ Maar toen Jezus zei: 
‘Als ik ze niet mag wassen, kun je niet bij mij horen,’ antwoordde hij: 
‘Heer, dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd!’ 
Hierop zei Jezus: ‘Wie gebaad heeft hoeft alleen nog zijn voeten te 
wassen, hij is al helemaal rein. Jullie zijn dus rein – maar niet allemaal.’ 
Hij wist namelijk wie hem zou verraden, daarom zei hij dat ze niet 
allemaal rein waren. 
Toen hij hun voeten gewassen had, deed hij zijn bovenkleed aan en 
ging weer naar zijn plaats. ‘Begrijpen jullie wat ik gedaan heb?’ vroeg 
hij. ‘Jullie zeggen altijd “meester” en “Heer” tegen mij, en terecht, want 
dat ben ik ook. Als ik, jullie Heer en jullie meester, je voeten gewassen 
heb, moet je ook elkaars voeten wassen.  
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Ik heb een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan, moeten 
jullie ook doen. Waarachtig, ik verzeker jullie: een slaaf is niet meer dan 
zijn meester, en een afgezant niet meer dan wie hem zendt. Je zult 
gelukkig zijn als je dit niet alleen begrijpt, maar er ook naar handelt. Ik 
doel niet op jullie allemaal: ik weet wie ik heb uitgekozen. Wat in de 
Schrift staat zal in vervulling gaan: “Hij die at van mijn brood heeft zich 
tegen mij gekeerd.” Ik zeg het jullie nu al, voor het gaat gebeuren; 
wanneer het dan gebeurt, zullen jullie geloven dat ik het ben. Ik verzeker 
jullie: wie iemand ontvangt die door mij gezonden is ontvangt mij, en wie 
mij ontvangt ontvangt hem die mij gezonden heeft.’ 
 
Zingen: Toen Jezus wist: nu is gekomen, LB 569 
 
1 Toen Jezus wist : nu is gekomen 

het uur om door de nacht te gaan, 
heeft hij een linnen doek genomen 
en water in een schaal gedaan. 

 
2 Hij gaf ons zwijgende een teken 

en kwam ons voet voor voet nabij, 
hij deed het water van zich spreken, 
het stort zich uit en reinigt mij. 

 
3 Zo is de Heer een knecht geworden 

en tot de bodem toegegaan 
om ons met ootmoed te omgorden, 
hij doet ons zijn geringheid aan. 

 
4 Heer van mijn hart, U bent gekomen 

de nacht door naar uw grote dag. 
Ik heb in eenvoud aangenomen 
dat ik U daarin volgen mag. 

 
Lezing uit de Bijbel: Johannes 13, 21-30 
 
Nadat hij dit gezegd had werd Jezus diepbedroefd, en hij verklaarde: 
‘Waarachtig, ik verzeker jullie: een van jullie zal mij verraden.’ De 
leerlingen keken elkaar aan en vroegen zich af wie hij bedoelde.  
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Een van hen, de leerling van wie Jezus veel hield, lag naast hem aan 
tafel aan, en Simon Petrus beduidde hem dat hij moest vragen wie 
Jezus bedoelde. Hij boog zich dicht naar Jezus toe en vroeg: ‘Wie, 
Heer?’ ‘Degene aan wie ik het stuk brood geef dat ik nu in de schaal 
doop,’ zei Jezus. Hij doopte een stuk brood in de schaal en gaf het aan 
Judas, de zoon van Simon Iskariot. Op dat moment nam de duivel bezit 
van Judas. Jezus zei: ‘Doe maar meteen wat je van plan bent.’ Niemand 
aan tafel begreep waarom hij dit zei; omdat Judas de kas beheerde, 
dachten sommigen dat Jezus bedoelde dat hij inkopen voor het feest 
moest doen, of dat hij iets aan de armen moest geven. Judas nam het 
brood aan en ging meteen weg. Het was nacht. 
 
Meditatief orgelspel 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Zingen: Ik wil mij gaan vertroosten, LB 562 
 
1 Ik wil mij gaan vertroosten in ’t lijden van mijn Heer,  

die zelf bedroefd ten dode, terneer boog keer op keer  
en zocht in zijn ellende naar troost om voort te gaan,  
tot Hem wil ik mij wenden - o Jesu, zie mij aan.  

 
2 Hoe sloeg ik ooit Uw woorden weerspannig in de wind,  

wilde niet zien of horen, hoezeer ik werd bemind,  
mijn leven liep verloren, , uw stem bracht mij tot staan,  
U bidt voor wie U hoonden - o Jesu, zie mij aan.  

 
3 Mijn Heer die om mijn zonden in doem en duisternis  

ontluisterd en geschonden aan ‘t kruis gehangen is,  
al ben ik U onwaardig, mijn toevlucht is Uw naam,  
mijn redder, mijn genade –o Jesu, zie mij aan 

 
Collecte: 
 
 1e collecte: 40-dagenproject ZWO 
 2e collecte: voor het werk van de kerkrentmeesters 
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Avondgebed 
 

Als alles stil wordt om ons heen,  
als binnen in ons ook de stilte wordt ontdekt, 
laat dan, o God, die stilte klinken,  
zingen als een lied  
dat adem vindt in U,  
dat van de vrede weet in U,  
een lied waarin wij thuis komen  
bij U en bij onszelf. 
Geef ons de ruimte voor de rust,  
waarin de zwaarte van ook deze dag  
van onze schouders wordt genomen. 
Bewaar ons voor de nacht.  
Herschep ons in de slaap.  
Geef ons de droom of even al  
voorgoed het leed geleden is,  
de tranen afgewist voor eens en voor altijd. 
Amen 

Sytze de Vries - Bij gelegenheid (I) 
 
 
Slotlied: God, schenk ons de kracht, LB 418, vers 1, 2 en 4 
 
1 God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven,  

dan zal ons geen macht uit elkander drijven.  
Zijn wij in U een, samen op uw wegen  
dan wordt ons tot zegen lachen en geween  

 
2 Niemand kan alleen, Heer, uw zegen dragen;  

zegen drijft ons heen naar wie vrede vragen.  
Wat Gij schenkt wordt meer naar gelang wij delen,  
horen, helpen, helen, vruchtbaar in de Heer.  

 
4 God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven,  

dan zal ons geen macht uit elkander drijven.  
Zijn wij in U een, samen op uw wegen  
dan wordt ons tot zegen lachen en geween. 
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Zegenbede van St.Patrick 
 

De Eeuwige is voor je 
om je de juiste weg te wijzen. 
De Eeuwige is achter je 
om je te beschermen tegen gevaar. 
De Eeuwige is bij je 
om je in zijn armen te sluiten. 
De Eeuwige is onder je 
om je op te vangen als je dreigt te vallen. 
De Eeuwige is in je 
om je te troosten als je verdriet hebt. 
De Eeuwige is om je heen 
als een beschermende muur 
wanneer anderen over je heen vallen. 
De Eeuwige is boven je 
om je te zegenen. 
Zo zegent jou de almachtige en barmhartige God,  
de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest. 
Amen. 

 
 
Lezen: Joh. 18, 1 
Nadat Jezus dit alles gezegd had, ging hij met zijn leerlingen naar de 
overkant van de Kidronbeek.  
Daar liep hij een olijfgaard in, met zijn leerlingen. 
 
 
 
De dienst gaat morgen, op Goede Vrijdag, verder. Nu is het stil 
 
 
 


