
 

Viering Witte Donderdag 14 april 2022 

    

Protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk 

      te Rhenen 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Thema: Voor wie ben jij er? 
 
Voorganger:  ds. Bram Bregman 
Muziek:   hr. Rudolf van Tilborg  

………………………………… 
 

Orgelspel 
  

Moment van verstilling… 
 
Welkom  
 
Lied: 118 vers 1 en 5 Laat ieder’s Heren goedheid prijzen… 
  
Aanvangswoord en groet        (staande) 
 

Voorganger: Onze Helper is de HEER, 

Allen:  die hemel en aarde gemaakt heeft; 
Voorganger: die meegaat langs hoogten en diepten, 
   de weg wijst naar wat tot vrede leidt 
Allen:  en die ons vasthoudt, kome wat komt. 

 

Voorganger: Genade, licht en vrede, met elk van jullie, 
  thuis en hier, van God de Vader, 
  en van Jezus onze Heer, 
  in de ruimte van de heilige Geest. 

Allen:  Amen. 



         (we gaan weer zitten) 
Gebed 
 
Lezing: Exodus 12: 37 - 42 

 
Lied: 536 vers 2 en 3 De schepping die voor ons gesloten was… 

 
Lezing: Johannes 13: 12 - 17 

 
Lied: 536 vers 4 Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan… 
 
Korte meditatie 
 
Lied: I will be there (Eric Clapton)   
 

https://www.youtube.com/watch?v=Ps9XLQWhlyE 
 
Nodiging in de kring en voorbereiding tafel 
 
Tafelgebed 
 
Voorganger:  Wees met uw hart erbij! 
Allen:                DE HEER HEEFT ONS HART, GODZIJDANK! 
 

Ene, onze God, 
U zeggen wij dank voor de bevrijding 

van uw volk Israël uit de slavernij, 
waarin wij al waren meegedacht – bevrijding van al uw mensenkinderen -  
Deze Exodus is ons tot teken en opgave. 
U hebt ons de mensenwereld toevertrouwd, 
om ons te verzetten en er te zijn voor de ander, medemens en dier, 
om ons in te zetten voor een leefbare wereld, gerechtigheid en vrede, 
ja voor een goed en vreugdevol bestaan voor ieder mens op aarde. 
 
Eeuwige, onze Vader, 
U zeggen we dank voor Jezus Messias 
mens zoals wij, uw geliefde zoon, 

die als een dienstknecht alles heeft volbracht. 
Hij heeft zichzelf – als liefde tot het einde - gegeven, 
opdat liefde wint van haat. Hij was er voor ons, voor mij. 
U verzoent ons allen in zijn bloed. 
In Hem weten we ons vergeven en aanvaard, 
en geroepen er te zijn voor de ander. 
 
Enige, God van liefde, 
U zeggen wij dank voor de Geest, 
gezonden om ons te leiden 

https://www.youtube.com/watch?v=Ps9XLQWhlyE


op onze levensweg, in deze wereld, in deze tijd, 
Jezus in zijn Exodus, achterna. 
En ons zo samen te brengen, te vormen en te verbinden 
Tot één gemeenschap van liefde in zijn Naam, 
Waarin we er zijn voor de ander en voor elkaar. 
 
Schenk ons Uw Toekomst van vrede, troost en vreugde. 
Met alle engelen, machten en krachten, 
Die de lofzang zongen en zingen, 
 
Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig, 
Hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid. 
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
Drievuldig God, die één in wezen zijt. 

 
Wetend dat zijn moordenaars onderweg waren 
heeft Jezus zijn vrienden bijeengeroepen, 
om voor het laatst maaltijd met hen te houden. 
Brood, een beker wijn, was hem genoeg. 
Hij dankte U, nam het brood, brak het 
en deelde het met zijn vrienden:  
 Neemt, eet, mijn lichaam 
 voor jullie gegeven! 
 Doe dit telkens weer en denk aan mij 
     hoe ik jullie een voorbeeld heb gegeven! 

 
Nadat ze gegeten hadden, nam hij de beker, 
dankte U en gaf hem aan zijn vrienden: 
 Drinkt allen! 
   Deze beker is de nieuwe band 
   tussen God, jullie en Mij. 
   Het is mijn liefdesbloed dat voor jullie, 
   en alle mensen vergoten is 
   tot vergeving van zonden. 
   Doe dit telkens weer en denk aan mij, 
   en leef hieruit! 
 
Eeuwige, onze God, 
in het leven, lijden en sterven van Jezus 
is uw bewogenheid met ons mensen zichtbaar geworden, 
in de opstanding van Jezus, 
uw trouw en liefdesmacht voorbij de dood. 
 
Laat uw Geest in ons allen,  
die op U hopen en vertrouwen, werken, 
tot moed, kracht en volharding. 



Wees barmhartig voor wie zich afwenden 
en van U niet willen weten. 
Leidt uw volk uit alle landen, 
verbindt hen door de Geest en de taal van de liefde. 
Voorganger: Samen bidden we  

hand-in-hand  
in deze ene Geest verenigd: 

   Onze Vader… 
 
We delen brood en wijn 
 
Dankgebed 
 
Slotlied: 912 Neem mijn leven, laat het, Heer… 

 
1. Neem mijn leven, laat het, Heer, 2. Neem mijn handen, maak ze sterk 
toegewijd zijn aan uw eer.  trouw en vaardig tot uw werk. 
Maak mijn uren en mijn tijd  Maak dat ik mijn voeten zet 
tot uw lof en dienst bereid.  op de wegen van uw wet. 
 
3. Neem en zegen alle vreugd,  4. Neem ook mijn liefde, Heer, 
Al ’t geluk dat mij verheugt.  'k leg voor U haar schatten neer. 
Maak dat ik mij nimmer schaam  Neem mijzelf en voor altijd 
mens te wezen in uw naam.  ben ik aan U toegewijd. 
 

Lezing: Matteüs 26: 30 - 46 
 
We dragen de 12 kaarsjes van de leerlingen weg en ruimen de Tafel 
leeg, als symbool van het alleen laten van Jezus. 
 
Zegenbede 
 
Stil verlaten we de kerk… 
 
Muziek 

……………………………… 
 

U kunt zich nog opgeven voor het Paasontbijt 
Paasmorgen, zondag 17 april, is er voor jong en oud gelegenheid om mee 
te doen aan een paasontbijt. Brengt u ook iets mee? Denk aan brood, 
bolletjes, beschuit, croissantjes, jam, kaas, worst, eiersalade, fruit en 
andere lekkernijen. Dan maken we er een feestelijk ontbijtbuffet van! Voor 
thee, melk, sap, boter en eieren wordt gezorgd. Wel graag even opgeven 
via email: TOV@pknrhenen.nl of via de lijst in de hal.  
De inloop voor het ontbijt is vanaf 8.45 uur (inleveren producten), 
aanvang ontbijt om 9.00 uur. 

mailto:TOV@pknrhenen.nl

