
 

MEIDIELINGSBLÊD Witte Donderdag 1 april 2021 
 
19.30 uur      Grutte Tsjerke  (Heilig Avondmaal) 
Voorganger:     da. Hilde Graafland 
Lector:        Jannechien van der Kooi 
Organist:      Johan Boeijenga 
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Extra collecte uitgang:  Werelddiaconaat 
Presentatie gemaakt:   Rommy Talsma 
Bediening presentatie: Debora de Vries en Peter Christiaan Veenstra 
Meidielingsblêd:    Froukje de Beer 
 
Online collecteren: 
Collecte Witte Donderdag: Werelddiaconaat Zuid Afrika 

Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken gezinnen 

en gewelddadige wijken in een donkere omgeving. De helft van hen maakt de middelbare school niet af 

en 40% van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. De toekomst is voor hen vaak een duister gat. 

Samen met christelijke partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van armoede en 

uitzichtloosheid te doorbreken en licht te brengen in hun bestaan. Ze krijgen huiswerkbegeleiding en 

jongeren worden gestimuleerd hun opleiding af te maken. Ook krijgen ze bijbelonderwijs en hulp bij het 

verwerken van trauma’s. Via muziek, kunst, vakantiekampen en trainingen groeit hun zelfvertrouwen en 

ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om hun leven vorm te geven. Met de collecteopbrengst krijgen 

onder meer 900 jongeren huiswerkbegeleiding. 

 
U kunt dit werk steunen via de collecte in onze kerk op Witte Donderdag of door geld over te maken via de 
bank (QR-code of Overschrijving). Hartelijk dank voor uw steun! 

Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/onderwijszuidafrika. 
 

 
  

http://www.kerkinactie.nl/onderwijszuidafrika


 

 
   
 LITURGIE:  
 Het is de ‘STILLE WEEK’. Wij volgen Jezus Christus op zijn weg  

van kruis naar opstanding. 

Laten we proberen stil te zijn als we in de kerk zijn, en misschien ook thuis, 

vóór en na de dienst, en zo in ingetogenheid de diensten vieren. 

Vandaag is de kleur wit. De kleur van het feest. 

We vieren het feest van de instelling van het Heilig Avondmaal. 

Goede Vrijdag werpt zijn schaduw vooruit. 

 

Intochtslied: Genede wie it dy’t my socht (Lieten fan leauwe en langstme 142: 1, 2, 3, 4, gelegenheidskoor)  

Stil gebed, votum en groet 

 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed  

Lezen: Johannes 18: 28-38 

Zingen: Namme Jezus, hillige namme (Lieteboek 557, gelegenheidskoor) 

Verkondiging  Thema: Vreemde koning van de Joden  

Zingen: Is dat, is dat mijn Koning? https://www.youtube.com/watch?v=2CEgfAs_0SU 

 

DIENST VAN DE TAFEL 

U komt onze dank toe, 

HEER onze God, 

overal en altijd, 

door Jezus, onze Heer. 

Gezegend zijt Gij, God onze Vader, 

en gezegend is Jezus, die komt in Uw Naam. 

Want Hij heeft ons de weg gewezen, 

toen Hij ons allen voorging 

door de nacht van onze duisternis 

naar de morgen van uw licht. 

Hij is U trouw gebleven 

en heeft ons liefgehad 

tot het bittere einde van zijn eenzame gang. 

En toen Hij gekruisigd werd 

als de minste der mensen, 

hebt Gij Hem opgewekt uit de dood 

als de eerste van ons allen 

en Hem de Naam gegeven boven alle naam. 

 

Laat Uw Geest zijn woorden vervullen, 

nu wij doen wat Hij ons opdroeg: 

Hij heeft in de nacht van de overlevering 

het brood genomen, 

daar de dankzegging over uitgesproken, 

het gebroken en aan zijn discipelen gegeven, 

en gezegd: 

 Neemt en eet, 

 dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt, 

 doet dit tot Mijn gedachtenis. 

Zo heeft Hij ook de beker genomen, 

daar de dankzegging over uitgesproken, 

hem rondgegeven en gezegd: 

 Drinkt allen daaruit, 

https://www.youtube.com/watch?v=2CEgfAs_0SU


 

 deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed 

 dat voor u en voor velen vergoten wordt 

 tot vergeving van zonden. 

 Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt 

 tot mijn gedachtenis. 

 

Zijn dood gedenken wij, 

Zijn opstanding belijden wij, 

Zijn toekomst verwachten wij, 

Maranatha. 

 

Bijeen tot zijn gedachtenis 

komen wij tot U, o God, 

met dit brood en deze beker 

en wij bidden U: 

Gedenk het offer van de Zoon van uw liefde 

en aanvaard ons offer van lof en dank. 

 

Zend uw Geest in ons midden 

en voeg ons allen tezamen 

tot een levende gemeenschap 

die U eert en dient, 

recht doet aan mensen, 

vrede sticht op aarde 

en hoopvol uw dag tegemoet gaat. 

 

Gezegend zijt Gij, o God, 

nu en alle dagen 

en in uw Rijk dat komt, 

door Jezus Christus, onze Heer, 

in wiens naam wij bidden: 

Onze Vader… 

 

Wij wensen elkaar de vrede van Christus toe. 

Zingen: Gij zijt mijn goed  https://www.youtube.com/watch?v=4WmcLPw5dko 

Uitdeling en viering 

 

DIENST VAN DE GEBEDEN 

Dank- en voorbeden  

Slotlied: Ja, ik leau en dêrom sjong ik (Lieten fan leauwe en langstme 96: 1, 3, 4 gelegenheidskoor)  

Zegen 

 

WIJ VERLATEN IN STILTE DE KERK. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4WmcLPw5dko


 

  


