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Liturgie voor 

Witte donderdag 
in de Bethelkerk, 
te Vlaardingen. 

1 april 2021 
            

 

 
Henk Helmantel ‘avondmaal stilleven’ 

 

 
 

 

 

voorganger:   ds. Guus A.V. Fröberg 

      pastor  Annabell de Jong.  

lector :    Marianne Beekman 
orgel :     Guus Korpershoek  

zang :    leden van de cantorij o.l.v. Niec Saarloos 

 

 



2 

 

 

Witte donderdag         

Orgelspel  

 

Welkom 

 

Zang : 'De stilte in uw huis' 

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 

 

Groet: 

V. : Genade zij u 

  en vrede van God onze Vader. 
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Gebed 

 

Dienst van het Woord 
 

Lezing : Exodus 12 : 1-11 

 

Zang ‘Laudate omnes gentes’      117d 

Vertaling: ‘Alle volken looft de Heer!’   (psalm 117) 

 
 

 

Lezing : Johannes 13 : 1-15 
 

Orgelspel  

  

Overdenking  
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Zang ‘Als ik in deze stille tijd’       393 
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Als er tot Uw gedachtenis 

de viering van het nachtmaal is 

en Gij het brood des levens zijt, 

de beker van de dankbaarheid - 

o Heer dat Gij gelijk het graan 

te gronde gaat om op te staan. 
 

3 

Gij deelt met mij de laatste nacht 

en breekt tot alles is volbracht; 

en dit is het genadebrood, 

Gij hebt mij lief tot in de dood; 
en dit is de genadewijn, 

Gij zult voorgoed mijn gastheer zijn. 
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Dienst van de tafel 
 

Voorbeden 
 

Nodiging  

 

Gebedsgroet 

V.   De Heer is met u allen!

A.       Zijn vrede is met u! 

V.   Verheft uw harten! 

A.       Wij heffen ze op tot de Heer 

V.   Laten wij danken de Heer, onze God! 
A.       Het past ons de Heer te danken. 
 

Dankzegging eindigend met de woorden: 

’met allen, die ons hebben voorgezongen,  

durven ook wij opnieuw onze stem te verheffen:  
 

 

Tafelgebed 

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

Allen: Maranatha! 
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Gedachtenis 

 

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  
 

Zang: Lam Gods:                  

 

 

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:   
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Delen van brood en wijn  

 

Tijdens het delen zingt de cantorij ‘Ubi Caritas’ 

‘Waar vriendschap en liefde is daar is God’ 

 
 
Dankgebed (Luthers avondgebed) 

 

 

Slotlied ‘In stille nacht houdt hij de wacht’  571 
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2 Waarom blijft niet het laatste lied 

in onze harten hangen? 

De lofzang klonk, maar is verstomd. 
De dood houdt ons omvangen. 

 

3 Een beker vol van vreugdewijn 

heeft Hij met ons gedronken. 

Een bitt're kelk vol eenzaamheid 

hebben wij Hem geschonken. 
 

4 In stille nacht heeft Hij volbracht 

de doortocht voor ons leven. 

De nieuwe morgen van Gods trouw 

heeft Hij aan ons gegeven. 

 
5 Tot aan het einde van de tijd 

zal ik zijn wachtwoord horen: 

Waak dan en bid! Zo blijft Hij mij, 

en ik Hem toebehoren. 

 

Zending en zegen 

Allen : AMEN 

 

 

ACTIVITEITENOVERZICHT 
Berichtjes kunt u sturen naar: redactie@ambachtoost.nl 

 

Vrijdag 2 april Goede vrijdag 

Passieviering           19.30 uur 

Zaterdag 3 april Stille zaterdag     

Oud papier Goudenregenstraat    09.00 – 12.00 uur 
Afsluiten project kindernevendienst   11.00 – 12.00 uur  

Dienst Paaswake          19.30 uur 

Zondag 4 april Pasen          

Dienst               10.00 uur 
 

 

mailto:redactie@ambachtoost.nl

