
Opzet liturgie Witte Donderdag 1 april 2021  

Voorganger: ds. Rianne van der Nagel-Meter 

Organist: Henny Oskam  

 

Stilte 

 

Aansteken paaskaars 

 

Lied  NLB 835: 1 en 2 ‘Jezus, ga ons voor’ 

 

Welkom en bemoediging 

 

Kyriegebed   

 

Zingen  Psalm 116: 1, 2 en 6 (hertaling)  

 

1. Ik hou van God! Hij luistert naar mijn stem. 

Hij hoorde mij om zijn genade vragen, 

bood mij een luisterend oor in zware dagen. 

Mijn leven lang val ik terug op hem. 

 

2. Angst voor de dood greep mij ontzettend aan. 

Ik werd door grote zorgen fijngeknepen. 

Toen heb ik op zijn naam teruggegrepen. 

'HEER, red mijn ziel, het is met mij gedaan!' 

 

6. Waarmee toon ik de HEER mijn dankbaarheid? 

Ik zal met dank de reddingsbeker heffen, 

om zo zijn grote daden te beseffen -- 

met heel zijn volk ben ik hem toegewijd. 

 

Lezing  Johannes 13: 1-15  

 

Muziek  ‘Toon mijn liefde’ door Elise Mannah   

 

Kleine overweging bij het schilderij van Sieger Köder  

 

Stilte 

 

Muziek  ‘Ubi caritas’ NLB 568a  

 

Lezing  Matteüs 26: 26-30  

 

Muziek  ‘Ubi caritas’ NLB 568a  

 

Nodiging 

 



Tafelgebed  

 

Lied ‘Dank U, God, voor brood en beker’ (melodie: NLB 575 ‘Jezus, leven van ons leven’)  

 

  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. 

 

Luthers avondgebed (tekst op beamer)  

 

 Blijf bij ons en bij uw ganse kerk  

 aan de avond van de dag 

 aan de avond van het leven 

 aan de avond van de wereld.  

 Blijf bij ons en bij uw ganse kerk  

 met uw goedheid en genade,  

 met uw troost en met uw zegen,  

 met uw Woord en Sacrament.  

 Blijf bij ons wanneer over ons komt  

 de nacht van angst en van beproeving,  

 van de aanvechting en twijfel,  

 van de strenge bittere dood.  

 Blijf bij ons in leven en in sterven,  

 in tijd en eeuwigheid.  

Amen.  

  

Zegen  

 

Muziek  ‘Behoed mij, o God’ uit Taizé     

 

 In stilte verlaten we de kerkzaal 


