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Witte donderdag - 29 maart 2018 
Bethlehemkerk Hilversum ; viering, aanvang 19.30 uur 

Dienst van Schrift en Tafel 
voorganger : ds. Jetty Scheurwater 
organist : Dianne Heijstee 
lector : Ditte Oerlemans 
beamer : Martina Thon 

 
 

Voor deze extra viering zijn onkosten gemaakt. Wilt u meehelpen die kosten te bestrijden, 
dan ziet onze penningmeester graag een gift tegemoet op rekeningnummer NL55 FVLB 
0635 8093 89 t.n.v. Protestantse gemeente Hilversum, inz. PWG Bethlehemkerk wijkkas, 
o.v.v. ‘Paasweek.’ 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gift 

  aan lijden en dood voorbij, 
als eenmaal Christus zal zijn alles in allen voorgoed. 

 
Terwijl de beker rondgaat beginnen degenen die gedronken hebben 

zachtjes te zingen ‘Gloria, gloria, in excelsis Deo’ [Taizé] 

Zingen - na de tafelgemeenschap 
 Liedboek 863: 1, 2, 3 en 4; ‘Nu laat ons God de Here’  

Dankzegging 

 

overgang naar goede vrijdag 

Lezen : Johannes 13: 16-21 

Beurtspraak 
Voorganger : Jezus, pionier van Gods nieuwe wereld: 

Het helder water stromend uit jouw bronnen 
wast onze voeten, zuivert onze wonden. 

Allen : Als boden van jouw vrede, hier begonnen, 
zo worden wij de wereld in gezonden. 

 

IN STILTE  

VERL ATE N WIJ  HE T L I T U R GISC H CE NT RUM  

 

 
 
 
 
Na de viering is er gelegenheid om samen de live-uitzending van The Passion 
2018 te zien. De TV-uitzending wordt met enige vertragingstijd op een groot 
scherm in vertoond. Na de uitzending (duurt ca een uur) is er gelegenheid om 
na te praten over deze passie-uitvoering. 
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  Wij beseffen dat wij worden geroepen  
Jezus te volgen op zijn weg.  
In vertrouwen op uw grote toekomst! Daarom: 

Allen  refrein  

Voorganger  Wij zijn hier bij elkaar, als vrienden, als leerlingen van Hem 
die ons voorging en die ons leerde bidden: 

allen gaan staan 

Onze Vader 
  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. 

allen gaan zitten 

Gemeenschap van brood en wijn 

Voorganger - bij het brood: 
  Neemt en eet het brood van de vreemdeling, 

het brood van de haast, 
uitzien naar wat komt, 
staf in de hand, klaar om te gaan, 
slavernij, dwang en angst achter je laten, 
nog niet weten waarheen, maar Hij gaat met je mee! 

delen van het brood onder orgelspel 

Voorganger, bij de wijn: 
  Neemt en drinkt de wijn van het feest, 

de beker van de vreugde, druiven van het Koninkrijk: 
nu al mogen wij uitkijken 
over angst en zonde heen, 

WITTE DONDERDAG 
liturgische kleur: wit 

WIJ  KOMEN  BIJEEN  IN  STILTE 

Orgelspel 

voorbereiding 

Aanvangswoorden (naar psalm 91) 
Voorganger : Wie woont in de hoede van de allerhoogste God, 
Allen : overnacht in de schaduw van de machtige 
Voorganger : Bij nacht en ontij heb je niets te vrezen, 
Allen : hij is een schild, een muur om je heen 

Psalmgebed 
Zingen  Liedboek 67: 1; ‘God zij ons gunstig en genadig’ 
Lezen  Psalm 67: 4-6 
Zingen   Liedboek 67: 3 

dienst van het woord 

Gebed van de dag 

Lezen  Exodus 12: 14-17 

Zingen  Liedboek 816; ‘Dat wij onszelf gewonnen geven’ 

Lezen   Korintiërs 11: 23-26 

Zingen  Liedboek 569; ‘Toen Jezus wist: nu is gekomen’ 

Meditatie 

Zingen  Liedboek 568a; ‘Ubi caritas‘ - overgang naar de tafelviering 

 
Terwijl we zingen gaan we naar de tafel op het liturgisch centrum. 

Voor we gaan zitten, wensen we mensen naast en tegenover ons 
de vrede van Christus. 
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de viering van de tafel van brood en wijn 

Dankzegging en voorbeden 
voorbeden telkens beantwoord met gezongen acclamatie door allen: 

     LB nr. 368
d 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inzameling van de gaven voor het project van het werelddiakonaat 

Nodiging 

Tafelgebed 
Voorganger : Goede God, wij bedenken in dankbaarheid dat Jezus 

als pionier van uw nieuwe wereld, voor ons, voor ons uit, 
de ongebaande, ongeëffende weg is gegaan. 
Hij ging de weg van liefde en gehoorzaamheid, 
van gerechtigheid en vergeving, 
de weg die leidt naar uw toekomst. 
Wij beseffen hoe makkelijk  
wij gemakzuchtig eigen wegen volgen 
en zo uw toekomst verhinderen. 

Zingen  Liedboek 395; ‘Op de avond toen de uittocht’ 
wisselzang – voorganger: coupletten/refrein: allen 

Voorzang  Op de avond toen de uittocht uit Egypte werd gevierd, 
en de matse werd gebroken en de wijn werd ingeschonken, 
toen heeft Jezus aan zijn mensen een geheim geleerd. 

Allen    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorzang  Op de avond van het paasfeest heeft hijzelf ons uitgelegd, 

dat het brood ons werd gegeven als een teken van zijn leven, 
dat hij uitdeelt aan zijn mensen, dat heeft hij gezegd. 

Allen  refrein  

Voorganger  Op de avond, toen de beker werd gezegend door de Heer, 
zei hij: wat jullie misdeden, dat is nu voorgoed verleden, 
je mag leven van vergeving, nu en telkens weer. 

Allen  refrein  

Voorganger  Op die maaltijd van het paasfeest, op de avond voor zijn dood 
zei hij: zelf zal ik er bij zijn op het feest waar jullie vrij zijn, 
op de maaltijd, die God aanricht, en dat feest wordt groot! 

Allen  refrein  

Voorganger  Goede God, wij geloven tegen alle twijfel in,  
dat de weg die Jezus ging, niet dood loopt: 
dat U het bent die zijn weg door deze wereld hebt gezegend, 
dat U het bent, die hem niet in de dood heeft laten ondergaan. 
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