
 

1 
 

 
 

Orde voor de viering  
 

STILLE  WEEK  2021 
 

LEVENSWEG 
 

WITTE DONDERDAG     -  1 APRIL 2021 – 19.30 UUR  
Goede Herderkerk 

 
Voorganger: M. van ‘t Hof 

Organist: Caroline van der Laan 
Zang: Marjanne Visscher 

 
 
 
Op deze avond gedenken wij dat Jezus voor 
het laatst de maaltijd vierde met zijn 
volgelingen. En hoe Hij de voeten van hen 
waste.  Aan de vooravond van de dag waarop 
wij Zijn lijden gedenken.  
 
WIT is de liturgische kleur: het Paasfeest 
begon al met PALMPASEN. 
 
 
 
OP DE DREMPEL 
 
Orgelspel 
 
Luisteren naar psalm 116: 1 en  3 
 

1 God heb ik lief, want die getrouwe Heer 
nam, toen ik riep, met toegenegen oren 
mijn woorden aan, Hij zal mij blijven horen 
en levenslang ben ik niet eenzaam meer. 

 
2 Hij is goedgunstig in gerechtigheid. 

Hij wil Zich altijd over mij ontfermen, 
Zijn kracht kwam mij, eenvoudige beschermen. 
Rust nu, mijn ziel, want God heeft u bevrijd.  

 
Groet: 
Vg. Gezegend is de Heer! En gezegend jullie allemaal. 
MOGE ZIJN GOEDHEID BIJ ONS ZIJN.    
EN ZIJN VREDE.  Amen.  
 
Vg  Laat nu onze lofpsalm klinken! 
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Luisteren naar Psalm 116: 7 en 8  
7 De dood van één die Hem is toegewijd 

staat God te duur. O Heer, mijns levens hoeder, 
Uw dienstknecht ben ik, dienstmaagd was mijn moeder, 
Uw eigen ben ik, Gij hebt mij bevrijd! 

 
8 Voor ’t oog van al de zijnen zal ik Hem 

offers van dank naar mijn beloften brengen, 
in ’s Heren voorhof mijn gejubel mengen 
met uw lofprijzingen, Jeruzalem.  

 
Gebed 
 
Instelling Heilig Avondmaal 
 
Lezing: Matteüs 26: 26 – 29  
 
Zingen: Lied 393 (‘Als ik in deze stille tijd”): 1  

1 Als ik in deze stille tijd 
de grens der woorden overschrijd 
en mij begeef tot brood en wijn 
om één met U, mijn Heer, te zijn – 
o ware zoon van Abraham, 
God kiest zichzelf een offerlam. 

 
 
Lezing: Johannes 13: 1 - 15 
 
Zingen: Lied 569: 1, 2 (lezen), 3  

1 Toen Jezus wist: nu is gekomen 
het uur om door de nacht te gaan, 
heeft Hij een linnen doek genomen 
en water in een schaal gedaan. 

 
2 Hij gaf ons zwijgende een teken 

en kwam ons voet voor voet nabij, 
Hij deed het water van zich spreken, 
het stort zich uit en reinigt mij. 

 
3 Zo is de Heer een knecht geworden 

en tot de bodem toe gegaan 
om ons met ootmoed te omgorden, 
Hij doet ons zijn geringheid aan. 

 
Overdenking 
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Luisteren naar lied 791 (‘Liefde eenmaal’): 1 en 6  
1 Liefde, eenmaal uitgesproken 

als uw Woord van het begin, 
Liefde, wil ons overkomen 
als geheim en zegening. 

 
6 Liefde boven alle liefde, 

die zich als de hemel welft 
over ons: wil ons genezen, 
Bron van liefde, Liefde zelf! 

 
 
GEBEDEN EN GAVEN 
 
Avondmaalscollecte 
 
Gebeden 
 
Lezing: Matteus 26: 30 
 
 
 
 
De kerk wordt in STILTE verlaten ….. 
 
 
Morgen wordt deze dienst hier voortgezet op Goede Vrijdag vanaf 19.30 uur. 
 


