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LITURGIE WITTE DONDERDAG 9 APRIL 
 

Voorganger:    Ds. Wim Verschoor Organist: Henk Veldman 

Ouderling van Dienst: Anja Koolstra  Lezer: Corrie de Jong 

Taizékoor (klein):  olv Frits Klosterman 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

Orgelspel, welkom en mededelingen 

 

VOORBEREIDING 

- Stilte 

- Drempelgebed 
- O God,  

toen tegenstanders Hem verwierpen 

en volgelingen Hem verlieten, 

toen de donkere golven van de haat 

over Hem heen sloegen 

en de mond van het dodenrijk 

zich voor Hem opende, 

heeft Hij, uw Zoon en onze Heer 

in alle eenzaamheid 

de doortocht gemaakt 

door de duistere nacht 

naar de morgen van het licht 

zonder U los te laten 

en zonder ons op te geven. 

O God, 

laat zijn zwijgende liefde 

onze grote woorden overstemmen, 

laat zijn zachte kracht 

onze hardheid overwinnen, 

laat zijn offer ons bewegen 

tot overgave 

aan U en aan elkaar. 

 

- Bemoediging en groet: 
v. Onze hulp is in de Naam van de Heer 

g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

v. De Heer van de Heer zij met u allen 

g. ZIJN VREDE OOK MET U! 

 

- Intochtslied:    Vader die woont in hemels licht (Lied 370)  

- Kyriëgebed:   tussen de gebeden Misericordias Domini (Taizé nr. 58) 

- Glorialied:   Zing van de Vader (Lied 304) 

 

DIENST VAN HET WOORD 

- Taizkoor zingt:   Sanasi in lamppu (Taizé nr. 151) 

- Eerste schriftlezing:   Exodus 12:1-14 en 40-42 

- Tweede schriftlezing:  Mattheüs 26:20-30 

- Zingen:     Jesus Christ, bread of life (Taizé nr. 143) 
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- Overdenking 

Een maaltijd vol emoties! In het verhaal van Mattheüs zit Jezus met zijn leerlingen aan 

tafel. En alle emoties van het leven, de positieve en de negatieve, komen aan bod. Ze eten 

samen de Seder¬maaltijd op de eerste dag van het Pascha. Ze vieren de vrijheid, de 

bevrijding uit Egypte. Maar Jezus spreekt over een verrader in hun midden. Dat bepaalt 

meteen de stemming: “Dit bedroefde hen zeer…” Even later breekt Jezus het brood dat 

tijdens de Sedermaaltijd aan de onderdrukking in Egypte herinnert, brood der 

vernedering, en zegt: “Zó zal ook mijn lichaam worden gebroken.” En bij de wijn waarmee 

God gedankt wordt voor de bevrijding, de beker der dankzegging, zegt Hij: “Zó zal ook 

mijn bloed worden vergoten, voor jullie en voor vele anderen.” Opnieuw kondigt Hij dus 

zijn lijdensweg aan. Bij de éérste keer dat Jezus dat deed, had Petrus hevig geprotesteerd 

en Hem bestraffend toegesproken. Nu zegt niemand iets. Maar we mogen aannemen dat 

de woorden van Jezus grote spanning en hevige emoties hebben veroorzaakt. Deze 

maaltijd wordt bepaald door afscheid, verdriet, verraad, angst, lijden en dood. Het kyrië is 

dichterbij dan het gloria. 

-  

- Maar vers 30 vertelt: “Nadat zij de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijf-

berg.” De lofzang: dat was een vast onderdeel van de Sedermaaltijd. Men zong de 

Psalmen 113 t/m 118, psalmen die gaan over de trouw van God aan onderdrukte mensen, 

feestelijke bevrijdingsliederen die stuk voor stuk eindigen met: “Hallelujah, looft de Heer!” 

Er is aan deze maaltijd óók ruimte voor vreugde en dankbaarheid. Daarbij geeft Jezus ook 

uiting aan zijn verlangen: Hij verlangt naar een dag in de toekomst, een dag waarop Hij 

opnieuw met zijn vrienden aan een maaltijd zal zitten, maar dan zonder de dreiging van 

verraad en dood. “Ik zeg jullie: vanaf vandaag zal Ik niet meer van de vrucht van de 

wijnstok drinken, tot de dag komt dat Ik er met jullie opnieuw van zal drinken in het 

Koninkrijk van mijn Vader.”  

- Met dit verlangen geeft Jezus perspectief en toekomst aan zijn vrienden: “Wacht maar af: 

er komt een andere tijd. Houd maar vol: er komt een dag waarop wij elkaar zullen 

toelachen met een beker wijn in de hand, in een toekomst zonder zorgen, zonder angst!”  

-  

- Een maaltijd vol emoties! In grote haast moeten de Joden hun laatste maaltijd in Egypte 

gebruiken. Wat een tegenstelling: een maaltijd nuttigen in grote haast! Er zal van alles 

door hun hoofd zijn gegaan. Angst en twijfel: zal de farao ons zomaar laten gaan, en zal 

de doods-engel van God werkelijk aan ons huis voorbijgaan? Ongeloof: komt er nu echt 

een einde aan al die jaren van slavernij, is het geen vrome fantasie? Een enorme spanning: 

vanavond gaat het gebeuren, vanavond keren wij ons slavenbestaan de rug toe! En een 

diep verlangen: we gaan een nieuw leven opbouwen, we gaan bouwen aan een land voor 

vrije mensen, waar ieder mens, ook de vreemdeling, recht heeft op een leefbaar bestaan. 

Er komt een nieuwe tijd!”  

 

- Ook wij hebben in deze dagen onze verlangens. We verlangen naar een wereld zonder 

angst, zonder dreiging van ziekte, naar een tijd waarin we elkaar weer zorgeloos en  
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argeloos kunnen omhelzen. We verlangen naar contact en verbinding, en we verlangen er 

des te heviger naar, naarmate het ons strenger wordt verboden. We verlangen naar 

vrijheid, om te gaan en te staan waar we willen. We verlangen naar zekerheid, naar licht 

aan het eind van de tunnel. 

-  

- Laten we onze verlangens koesteren, met eerbied behandelen. Want een verlangen is 

méér dan een wens die zo snel mogelijk moet worden vervuld. Een verlangen houdt ons 

wakker, zet ons aan tot creativiteit, en motiveert ons om verder te gaan op onze (ook 

innerlijke) weg. De Oostenrijkse schrijver Arthur Schnitzler schreef: “Onze ziel wordt 

gevoed door verlangens, en niet door de vervulling ervan.”  Een verlangen voedt ons, 

sterkt ons op onze weg. Daarbij: een verlangen verbindt mensen, zoals een maaltijd 

gemeenschap sticht. Wie tijdens een gesprek in contact komt met het verlangen van de 

ander, voelt zich verbonden met hem. Want het ver-langen van de ander herinnert ons 

aan ons eigen verlangen.  

-  

- In Egypte aten de Joden hun uittochtmaaltijd vol verlangen. Het was hun te doen om 

vrijheid, een leven zonder vernedering, de geborgenheid van een eigen land. Maar het 

Joodse volk heeft altijd geweten dat dit verlangen niet kán worden vervuld in dit aardse 

bestaan. Nog altijd zeggen Joden tijdens de Paasmaaltijd tegen elkaar, óók als ze allang in 

Jeruzalem wonen: “Volgend jaar vieren we dit in Jeruzalem!” Want de ziel sterft als het 

verlangen ontbreekt. Het verlangen houdt ons gaande, en houdt de toekomst open. 

-  

- Ook Jezus en zijn leerlingen voeden hun ziel aan de “tafel van het verlangen”. Brood en 

wijn symboliseren de grenzeloze, ongekende liefde van God. Maar zelfs hier is de 

vervulling maar tijdelijk. Het is maar een “voorproefje”. Jezus verwijst naar de maaltijd van 

de toekomst, het grote bruiloftsmaal in het Koninkrijk van God. Het Avondmaal is niet 

ingesteld om onze honger te stillen, maar om ons verlangen naar dat grote feestmaal 

levend te houden. We worden opgeroepen om onderweg te blijven. Zó voedt het 

Avondmaal onze ziel. 

 

- Ik besluit met twee verzen uit een lied van Hans Mudde (Tussentijds 110): 

-  

- Reizend naar het land van ons verlangen 

- staan wij in de kring voor even stil, 

- om de goede gaven te ontvangen 

- die God onderweg al geven wil. 

-  

- Staande in de kring van wie op reis zijn, 

- eten wij het ene levensbrood, 

- wetend: waar wij nog in de woestijn zijn, 

- overleven wij daarmee de dood. 
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- Moment van stilte 

- Zingen:    Eens als de bazuinen klinken (Lied 769, verzen 1, 5 en 6) 
 

GEBEDEN EN GAVEN 

- Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Zingen:   Iedere nacht verlang ik naar U (Taizé nr. 152), 

                                      tussen voorbeden. 

 

- Alternatieve Collecte onder orgelspel, tbv Diaconie en St. Mikondo 

 

 

 

 

 

 

 

- Zingen:   Blijf bij mij (Taizé nr. 3), drie maal 

 

- Overgang naar de Goede Vrijdag 

Blijf bij ons, Heer, want de dag loopt ten einde  

en de avond valt over ons neer. 

Blijf bij ons, Heer, want wij vrezen het duistere dreigen  

van een nacht die eeuwig duurt. 

Blijf tot ons spreken, ook als wij zelf 

door onheil woordeloos zijn geworden. 

Blijf naar ons omzien, wanneer onze ogen speuren 

naar een lichtpuntje in het donker. 

- Zingen:   Blijf bij mij (Taizé nr. 3), drie maal 

Blijf bij ons, Heer, met een enkel woord, 

een eenvoudig gebaar vol warmte en troost. 

Blijf bij ons, Heer, ga met ons mee en vertel ons 

het geheim van geloof, hoop en liefde. 

Blijf bij ons, Heer, en help ons dat wij U niet verlaten 

in al uw eenzaamheid van deze nacht, 

en zegen ons met het licht van uw ogen. 

 

- Zingen:   Blijf bij mij (Taizé nr. 3), drie maal Zegen 

 
- Zegenbede 

U kunt uw gave overmaken naar de  

Diaconie van de Protestantse Gemeente Amersfoort, IBAN NL72 SNSB 

0937 0141 09, ovv het collectedoel en de wijkgemeente waar u bent 

ingeschreven. 
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