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Liturgie voor 

Witte donderdag 
in de Bethelkerk, 
te Vlaardingen. 

9 april 2020 
           19.30 uur  

 

 

 
 

 

voorganger:   ds. Guus A.V. Fröberg 

      pastor  Annabell de Jong.  

lector :    Tiny Peitsman 
orgel :     Hans Treurniet  

zang :    Kees Nieuwstraten 
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Witte donderdag         

Orgelspel:  Koraalvoorspel ‘Erbarm’ dich, o Herre     

     Gott,’ van J.S. Bach 

 

Welkom 

Lied om te zingen, om te lezen:  

‘Jezus, om uw lijden groot’     558 

2 Heer, om uw zachtmoedigheid, 
 vorst die op een ezel rijdt 

 en om Sions onwil schreit, Kyrie eleison. 

 

4 Om het brood, Heer, dat Gij breekt, 

 om de beker die Gij reikt, 

 om de woorden die Gij spreekt, Kyrie eleison. 
 

6 Om het zwijgen, het geduld, 

 waarmee Gij de wet vervult, 

 als men vruchtloos zoekt naar schuld, Kyrie eleison. 

Bemoediging: 

V.: Onze hulp is in de Naam van de Heer 

  die hemel en aarde gemaakt heeft 

  die trouw is tot in eeuwigheid 

  die niet laat varen het werk van zijn handen 



3 

 

 

Groet: 

V. : Genade zij u 
  en vrede van God onze Vader. 

   

Gebed 

 

Dienst van het Woord 
 

Lezing : Exodus 12 : 1-11 

 

Orgelspel :  koraalzetting ‘O Lamm Gottes unschuldig’  
           van J.S. Bach  

 

Lezing: Matteüs 26 : 17-30  

  

Overdenking  

 

Orgelspel : ‘Wer nur den lieben Gott lässt walten’            
      van M. Reger 

 

Dienst van de tafel 
 

Voorbeden 

 
Orgelspel : enkele variaties op ‘O liefde die verborgen zijt ‘     

     (Lb 561)  

 

Nodiging 
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Gebedsgroet 

V.  Gij wendt U 

  naar wie U zoeken, 

  en buigt U 

  over allen 
  die bij U schuilen 

   

 Laat U vinden 

 waar alles verloren lijkt 

 en in elkaar stort. 

 Kom ter sprake 

 in de woorden  
 waarmee wij vrede stichten. 

 

Dankzegging eindigend met de woorden: 

  ‘door goede machten trouw omgeven loven en verheerlijken wij 
 uw naam vol licht en glorie en prijzen wij U en zingen: 
 
 

Wij zingen of zeggen ‘Ubi caritas’         568a 

‘Daar waar liefde heerst en vrede, daar is God met ons’ 
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Tafelgebed 

 

V.  Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,  
  verkondigen wij de dood van de Heer, totdat hij komt!   

  Maranatha! 
   

 

Avondmaalsgebed 

 

Onze Vader (oecumenische versie) 

Onze Vader die in de hemel zijt, 

uw naam worde geheiligd; 

uw koninkrijk kome; 
uw wil geschiede  

op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood 

en vergeef ons onze schulden. 

zoals ook wij onze schuldenaars vergeven; 

en leid ons niet in verzoeking, 

maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 

en de kracht en de heerlijkheid 

in eeuwigheid.  

Amen 

 

Vredegroet  
V.   De vrede van Christus met u allen! 

A        Zijn vrede zij met u! 

wij wensen elkaar (in de kerk en thuis)  
de vrede van Christus toe:   

 

Inzettingswoorden voor brood  

 

Inzettingswoorden voor de wijn 

 
Dankgebed  
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Slotlied om te zingen, om te lezen:  

‘Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt’   247 

 

 

3 U heb ik nodig, uw genade is 
mijn enig licht in nacht en duisternis. 

Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij? 

In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij. 

 

5 Houd, Heer, uw kruis hoog voor mijn brekend oog, 

licht in het duister, wijs de weg omhoog. 
Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij. 

In dood en leven, Heer, wees Gij nabij. 

 

Zending en zegen 

 

Orgelspel na de dienst : enkele bewerkingen van         

‘Door goede machten trouw en stil omgeven’ (Lb 511),  
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Gedicht om thuis te lezen:  

‘Goede machten’   Dietrich Bonhoeffer 

(nieuwe vertaling) 
 

GOEDE MACHTEN 

Door goede machten trouw en stil omgeven, 

bewaard, getroost als door een wonder, 

zo wil ik deze dagen met de mijnen leven, 

met jullie samen een nieuw jaar ingaan. 
 

Nog zullen oude wonden pijnlijk schrijnen, 

nog drukt op ons het lood van deze tijd. 

Verleen Heer, onze opgejaagde zielen 

het heil dat u voor ons hebt voorbereid. 

 
En wilt u ons de zware, bittere beker geven 

met leed en droefenis tot aan de rand gevuld, 

dan zullen wij die dankbaar zonder beven 

aanvaarden uit uw goede en geliefde hand. 

 

Ach, wilt u ons nog een keer vreugde schenken 

aan deze wereld en het stralen van de zon, 
dan zullen we gedenken wat voorbijging 

en hoort ons leven helemaal tot u, o God. 

 

Laat warm en rustig nu de kaarsen branden 

door u in onze duisternis gebracht. 

Breng als het zijn mag, ons weer samen. 
We weten het, uw licht schijnt in de nacht. 

 

Als dan de diepste stilte is gevallen, 

laat ons genieten van de volle klank, 

in wijde kringen om ons heen te horen, 

een grote samenzang vol lof en dank. 

 
Door goede machten vaderlijk geborgen, 

wachten wij kalm op wat er komen gaat. 

God is bij ons in de avond en de morgen 

en zonder twijfel elke nieuwe dag.  


