
Orde van dienst voor de dienst op Witte Donderdag 
29 maart 2018, om 19.30 uur in de Ichthuskerk 
Voorganger ds. Jaap van den Akker 
 
Aanvangslied: “Alles wat over ons geschreven is” (NLB 556: 1, 4 en 5) 
 
Woord van Welkom (Johan Roest) 
 
Gezongen groet (afwisselend voorganger en gemeente) 
 “Gegroet jij, jij” (Olijftakbundel 138) 
 
Voorbereiding: 

vg: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest 
gem: AMEN 
vg : Onze hulp is in de naam van die Heer 
gem: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
vg.: Die trouw is tot in eeuwigheid 
gem.: EN HET WERK VAN ZIJN HANDEN NOOIT LOSLAAT 
vg.: Hij zal niet toelaten dat je struikelt 
gem.: HIJ ZAL NIET SLAPEN, HIJ WAAKT OVER JOU 
vg.: En waar je ook gaat of staat 
gem.: HIJ ZAL JE BEHOEDEN VOOR EEUWIG. AMEN 

 
Psalmgebed Psalm 81 

Zingen: Psalm 81: 1 en 2 
Lezen:   Psalm 81: 2-11 
Zingen: Psalm 81: 8 en 9 

 
Gebed voor Witte Donderdag 
God, op deze avond leren we wat het is om kinderen van U te zijn. Als we gaan in het spoor van uw zoon en 
delen. Delen met elkaar van zijn lichaam.  
Open ons hart voor uw bevrijdende Woord. Laat ons u herkennen in kwetsbaarheid en overgave. Geef ons 
open ogen om U te herkennen  in brood en wijn, in Jezus Messias, vergeving van zonden, brood gebroken 
voor het geluk van alle mensen, 
Zo bidden wij. Amen. 
 
 
Bijbellezing: Marcus 14: 12-25 
 
We zingen “O liefde die verborgen zijt” (NLB 561: 1, 4, 5) 
 
Korte overdenking 

Vanochtend was ik in de Oranjerie. De 
grootste basisschool van Zoetermeer. 
Met een kleine 700 leerlingen vierde ik 
het paasfeest. 
Tenminste -  in zes groepen van zo’n 
100 kinderen schoven de kinderen aan 
in de aula om in een vierinkje van een 
kleine dertig minuten het Paasfeest te 
vieren. 



Het was de afsluiting van hun veertig dagentijd project. 
In het midden van de aula stond een tafel. En de viering stond in het teken van delen. De wonderbare 
broodvermenigvuldiging speelde een rol, maar ook het delen van verhalen. De tafel was ook de plek waar 
de leerlingen van Jezus hun verhalen, hun herinneringen met Jezus deelden. Over hoe hij hen had geroepen 
ooit, weg van de netten, over hoe hij mensen aankeek en aansprak. Over hoe hij mensen genas en deed 
opstaan. Het dochtertje van Jaïrus, Bartimeüs. Het delen van brood en vis. En de leerlingen ontdekten aan 
de tafel met elkaar, dat waar zij vertellen, waar zij delen in wat Jezus voor hen betekent, dat hij dan ook 
daadwerkelijk in hun midden was. Jezus verschijnt waar hij ter sprake komt. Jezus is daar waar mensen 
geïnspireerd raken. Waar mensen in zijn geest delen, troosten, aandacht schenken, heel maken, mensen 
doen op staan. 
De tafel als plek waar Pasen gevierd wordt. Waar Jezus leeft! 
Die tafel stond daar in het midden van de aula als middelpunt van de viering, met de paaskaars erop, 
omdat de tafel de plek is waar mensen elkaars leven delen.  
Op de Oranjerie werd dat vanochtend ook letterlijk in praktijk gebracht. De kinderen hadden naast alle 
spullen voor het paasontbijt ook iets extra’s meegebracht. Iets lekkers voor een ander. En na die zes 
paasvieringen ging er een de legatie van zo’n twaalf leerlingen en leerkrachten op weg naar Magnolia aan 
de overkant, op het Oosterheemplein,  om daar in het verzorgingstehuis paasfeest te vieren met de 
bewoners daar. Zo deelden zij van wat ze hebben. Zo deelden ze ook in de vreugde van het paasfeest. 
 

Die tafel, die gedekte tafel, met 
meegebrachte gaven, die tafel die intrigeert 
me. Die tafel met de paaskaars er bovenop. 
Die tafel vertelt het verhaal van ons geloof. 
Iedereen mag er aanschuiven. En iedereen 
die wat heeft neemt het mee en legt het op 
te tafel, om te delen. En aan deze tafel 
worden de verhalen gedeeld. De verhalen 
het leven, van hoop en geloof, van verdriet 
en vreugde. 
Aan die tafel wordt Pasen realiteit. Daar 
leeft Jezus. 
 
Vanavond is het nog geen paasfeest. 
Vanavond is het Witte Donderdag. Het 
moeilijkste gedeelte van de weg van Jezus 

moet nog komen. 
Toch scharen wij ons ook vanavond rond de tafel scharen, In een grote kring door de kerk zo meteen. De 
tafel van het leven. Hier wordt het brood gebroken en uitgedeeld. Hier wordt de wijn geschonken en 
rondgedeeld. Aan deze tafel gebeurt het geloof. Aan deze tafel vanavond herdenken wij hoe Jezus zijn 
leven heeft gegeven om te worden gebroken en gedeeld en rondgegeven, zodat wij alleen verzadigd raken. 
Aan deze tafel doet Jezus vóór wat er deze dagen met hem zal gebeuren. Hij zal gebroken worden en 
gedeeld, zoals het brood aan de tafel wordt gebroken en gedeeld. 
Aan de tafel delen we verhalen en herinneringen en ze worden werkelijkheid. Waar wij delen en gedenken, 
in geloof en liefde, daar wordt het geloof werkelijkheid, daar wordt liefde tastbaar, daar is Jezus aanwezig. 
 
Jezus deed niet anders, op deze avond van het laatste avondmaal. 
Hij viert vanavond het Pesachmaal. Voor Jezus en zijn leerlingen wordt vandaag het verhaal van de Uittocht 
gedeeld en werkelijkheid. Opnieuw wordt de bevrijding uit het land van de benauwdheid, het land van de 
dood beleefd. Eerst proeven ze van het lijden en de wanhoop, als ze de bittere kruiden eten, gedoopt in 
azijn. Dan wordt het verhaal van Exodus gelezen of vertelt. En wordt er geproefd van het brood van de 
haast – de ongedesemde broden, en opnieuw beleven ze de miraculeuze ontsnapping aan de farao. Dan 
wordt het paaslam gegeten. Het lam dat voedt, het lam dat redding brengt. Zijn bloed aan de deurposten 
betekent de redding van de engel des doods in de nacht van de bevrijding uit Egypte. 



Dit vieren. Dit delen aan de tafel. Dit herinneren, dit eigenlijk letterlijk nadoen. Brengt alle verdrukking 
weer boven, doet weer uitzien en verlangen aar de bevrijding. 
Hoe intens moet dat voor Jezus en zijn leerlingen gevoeld hebben, nu de spanning zo hoog was opgelopen. 
Nu het verraad op de loer lag. Nu iedereen wist dat ook hier de engel des doods binnenkort zou toeslaan. 
 
Daar waar de verhalen van wanhoop en bevrijding worden gedeeld, worden ze werkelijkheid. Vandaag wel 
extra letterlijk. Jezus baant na deze avond een weg uit het land van benauwdheid, van de dood naar het 
leven. Hij doet voor wat er met hem zal gaan gebeuren. 
 
En wij doen het na vandaag. 
Aan deze tafel. 
Wij delen ons geloof en onze gaven. 
Wij beleven die nacht van donker en licht vandaag opnieuw. 
We proeven ervan. 
Zo worden wij onderdeel van Jezus’ weg. 
Zo neemt hij ons mee naar de bevrijding. 
Naar een nieuw leven. 
Als het na deze nacht weer morgen wordt. 
Amen 
 
Moment van stilte 
 
Muzikaal intermezzo 
 
Inzameling van de gaven 
 
Gebeden 
 
We vieren de maaltijd 
Nodiging 
We vormen een kring door de kerk 
We zingen ons tafelgebed ‘Wat in stilte bloeit’ (Olijftakbundel 159) 
We bidden het ‘Onze Vader’ 
Het brood wordt gebroken, de wijn en druivensap ingeschonken 
We delen brood en wijn en druivensap; tijdens het rondgaan van brood en beker zingen we: 
- ‘Als alles duister is’ (NLB 598) 
- ‘Blijf bij mij’ (OLT 133) en 
- ‘Blijf met uw genade bij ons’ (NLB 256) 
 
Dankgebed 
 
Lied – lied 17 uit de Olijftakbundel (Gij zijt voorbijgegaan) 
 
Lezing Markus 14: 26 
“Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg. 
 
Zegenbede Luthers Avondgebed 

Heer, blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen. 
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 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 van 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. 

 



Gezongen zegen “De levende zegene en behoede u” (Olijftakbundel 161) afwisselend voorganger en 
gemeente. 


