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We vieren de hele dienst rond de tafel. 
U/jij wordt dus verzocht om direct aan tafel plaats te nemen. 

Als er meer mensen komen dan er stoelen zijn wordt er een tweede rij 
stoelen bijgezet. 

 
een paar andere praktische dingen: 
 Aan tafel reiken we elkaar het brood en de wijn aan. 
 
Wat het brood betreft.  
 De schaal gaat rond, maar we pakken het brood/de matze niet 

zelf van de schaal, we krijgen een stukje brood/matze 
aangereikt van onze buurman. U pakt dus eerst één stukje 
brood/matze aan uit de hand van uw buurman. Als u de 
handen weer vrij heeft, krijgt u de schaal aangereikt. Dan reikt 
u eerst één stukje brood/matze aan uw buurman met de 
woorden “het leven van Christus, voor u gegeven”. Als uw 
buurman zijn handen weer vrij heeft, geeft u de schaal door. 
Uw buurman pakt weer eerst een stukje brood, reikt dan aan 
de volgende aan om als die de handen weer vrij heeft de 
schaal door te geven enz. enz. 

Wat de bekers betreft 
 Er worden twee bekers doorgegeven. De eerste beker bevat 

druivensap voor iedereen die geen alcohol wil of mag drinken. 
De tweede beker bevat wijn. Het is de bedoeling dat er uit één 
van beide bekers een slok genomen wordt.  
Draait u de beker een beetje bij het doorgeven ? 



 Bij  elke 5e stoel ligt een servet. Wilt u, als u bij een servet zit 
met die servet de randen afvegen van de bekers die bij u 
langskomen ? En wilt u - in het geval er mensen achter u 
zitten – de servet dan doorgeven aan uw achterbuurman ? 

 
De laatste drie dagen voor Paasmorgen verdicht de tijd zich 
zozeer dat we dag aan dag gelovig in de kerk samenkomen. 
 
Vanavond is dat rond de tafel voor de viering van Witte 
Donderdag. 
 
Op Goede Vrijdag vieren we in dezelfde beweging Kruispasen. 
 
Op de morgen van Stille Zaterdag gaan we verder met een sober 
morgengebed. 
In de nacht Pasen houden we ‘als wachters op de morgen’ de 
wacht en vieren we het begin van de doorbraak van het Paaslicht 
 
Deze weg culmineert in de viering van Opstandingspasen op 
Paasmorgen. 
 
Weet u welkom in al deze vieringen die ieder hun eigen 
invalshoek en accent hebben en elkaar  aanvullen en versterken 
maar die ieder afzonderlijk ook zinrijk en betekenisvol zijn. 
 
 
 
klokgelui 
 
ontmoeting en muziek voor de dienst 
 
de tafelkaarsen worden aangestoken aan de paaskaars   
 
stilte, moment van inkeer (als de ambtsdragers het consistorie- 
gebed bidden.) 
 
welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 



(we blijven zitten) 
intredelied (samenzang) L 816 ‘Dat wij onszelf gewonnen 
geven’ 
 
bemoediging & drempelgebed 

vg. : Onze hulp is in de naam van de Heer 
allen : Die hemel en aarde gemaakt heeft.  
vg. : Hoor ons aan,  Eeuwige God, 
allen : luister naar ons bidden. 
vg. : U, die ons hart aanziet, 
   U die onze diepten peilt, 
allen : blijf ons niet verborgen! 
vg. : Wij herkenden U niet, 
    wij zochten onszelf. 
allen : Heer, vergeef ons! 
vg. : Doe ons herleven 
   en maak ons weer nieuw, 
allen : geef ons uw genade! 
vg. : Breng ons in het reine 
   met U en met elkaar, 
allen : Zegen ons met uw vrede. Amen 

  
gebed 
 
groet 

vg. :  De vrede van de Heer is met u allen! 
allen :  en zijn genade is met u! 

 
lezing (door de lector): Exodus 12: 15 - 20 
 
samenzang: L 395 ‘Op de avond, toen de uittocht’: 1 & 4 
 
lezing: Johannes 13: 1 - 15 
 
samenzang: L 569 ‘Toen Jezus wist: nu is gekomen’ 
 
enkele gedachten bij deze tafelviering 



samenzang: L 393 ‘Als ik in deze stille tijd’ 
 
Viering van de Maaltijd van de Heer 
Vg. : Sinds U onder ons bent gekomen, 

sinds de dagen van Jezus, 
…………………………………… 
Uw vergeving kent geen grenzen. 
 
Daarom huldigen en danken we U met deze woorden 
(L404b) 

 
Vg. : Dankbaar herinneren wij ons 

……………………………….. 
zullen jullie het doen tot mij gedachtenis. 

Allen  : Zijn Naam en wat Hij heeft gedaan 
gedenken wij 
om ooit te worden wie Hij was, 
om ooit te komen waar Hij is : bij U. 

Vg. :  Door deze mens, God, reikt Gij de hand naar ons, 
door Hem wordt onze geestdrift gewekt 
en blijft er hoop leven in ons hart 
als zaad voor een nieuwe toekomst? 
Maar wij zijn mensen van seizoenen, God, 
van op- en neergaan, 
van enthousiasme en ontmoediging. 

Allen  : Vandaag vragen wij uw Geest: 
verwarm ons hart, 
leer ons het alfabet van uw liefde 
om er woorden van goedheid mee te vormen. 

Vg.  :  Besproei ons met de dauw 
van uw mildheid en mededogen 
opdat wij elkaars tekorten mogen dragen. 
Adem ons open 
opdat wij ontvankelijk mogen zijn 
voor het geheim van iedere mens.  

 



Allen  :  Dan zullen wij doen 
wat U ons gezegd hebt, 
dan zullen wij zijn 
zoals U ons gezien en gedroomd hebt: 
mensen van de Geest, 
mensen als vrienden, 
dan zullen wij U mogen noemen: Heer,  
en aanspreken met de naam  
die Jezus ons gegeven heeft.  

Vg. :  Maranatha 
Allen :  - Hand in hand gebeden -  

Onze Vader die in de hemelen zijt, 
uw naam worde geheiligd, 
uw koninkrijk kome, 
uw wil geschiede 
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood, 
en vergeef ons onze schulden 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, 
en leid ons niet in verzoeking 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht 
en de heerlijkheid 
tot in eeuwigheid. Amen 

 
delen van het brood   
Vg : Het brood dat wij delen  

………………………. 
 

Tijdens orgelspel reiken we degene die naast ons zit een stukje 
brood aan met de woorden “Het leven van Christus, voor u 
gegeven” daarna geven we de schaal dan door.  

 
Na het rondgaan van het brood zingen we L 395:2 
 
 
 



delen van de wijn 
 
Vg. : De beker der dankzegging  

………………………….. 
 
Tijdens orgelspel  geven we de bekers door. De eerste beker is 
voor wie geen alcohol willen of mogen drinken en bevat 
druivensap. In de tweede beker zit wijn. Kies a.u.b. één beker om 
uit te drinken. 
Bij het doorgeven zeggen we weer 
 
 “Het leven van Christus, voor u gegeven” 
Na het rondgaan van de bekers zingen we L 395:3  
 
dankgebed 
 
inzameling tijdens orgelspel 
 
slotlied (samenzang) L 998 ‘Je hebt je vrienden toen ….’   
(we blijven zitten) 
zegenbede  
 
uitleidend orgelspel 
 

Goede Vrijdag, 19 april, zetten we onze viering om 19:00 uur voort. 
Hopelijk mogen we u dan weer verwelkomen 


