Evangelisch-Lutherse Gemeente en Oud-Katholieke Parochie
in de St Willibrorduskerk te Arnhem
WITTE DONDERDAG
Op de gedekte altaartafel alleen een lege pateen en lege kelk (Luthers zilver) en twee kaarsen
Voorgangers
ds Hans Uytenbogaardt
pastoor Joke Kolkman
Organist
Erik van der Heijden
Enkele gemeenteleden
Lb = Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk
OKG = Oud-Katholiek Gezangboek
De klok wordt geluid
v.
Wij zijn samengekomen
in de + Naam van der Vader
en de Zoon en de heilige Geest.
a.
Amen.
Welkom op deze Witte Donderdag
nu wij als oud-katholieken en lutheranen
samen het begin van het Pasen van de Heer vieren.
Ook vanavond zijn wij,
zoals steeds in deze bange dagen,
verbonden met onze roeping
om in deze bange dagen
– in navolging van Jezus –
en in wereldwijde solidariteit
de beproevingen van het coronavirus
te doorstaan en te bidden
voor slachtoffers en hulpverleners.
In die verbondenheid bidden wij:
Wees hier aanwezig,
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allen

God van de machten,
licht in ons midden.
wees onze Heiland dat wij herleven.
Amen.

allen: Gedenken wij dank dankbaar de daden des Heren
(Gezangen voor Liturgie 441, OKG 623, Tussentijds 157)

2. Hoe hadden wij onze bestemming vernomen,
was Jezus de weg niet ten einde gegaan.
Wie zouden wij zijn, als Hij niet was gekomen
om in zijn lichaam onze dood te doorstaan.
3. Hoe houden wij ooit voor elkaar kunnen leven,
had Hij ons de liefde niet voorgeleefd,
die tot de dood zich prijs heeft willen geven,
die, Zoon van God, ons aller slaaf is geweest.
4. Gij eerste der mensen, die weerloos en eenzaam
als graan in de aarde gestorven zijt,
Gij wordt ons brood, maak ons met U gemeenzaam,
van harte maak tot wederdienst ons bereid

PESACH EN MAALTIJD VAN DE HEER
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Marc Chagall, Pesach in Egypte

Parafrase Exodus 12,1-14
v.
Wij zouden vanavond geen Pasen vieren als niet ooit Israelieten gehoor hadden gegeven aan de opdracht van de Heer, bij
monde van Mozes, zijn dienstknecht, om op deze dag, midden in de
nacht, bij volle maan, klaar te staan om een nieuwe dag, een nieuwe tijd tegemoet te gaan. Gepakt en gezakt zullen zij een maaltijd
houden. Geen feestmaal, maar staande, in bevende afwachting,
reisvaardig, met de voeten geschoeid. Ze eten een lam waarvan ze
het bloed met een veeg aan de deurposten en de bovendorpel van
hun huis strijken. Huizen getekend door het bloed van dat lam.
Bloed dat alle offers symboliseert die Israël in slavernij heeft moeten brengen. Dat bloed is nu een teken dat de dood hen zal overslaan. Pesach-Pasen betekent zoiets als overspringen, voorbijgaan.
Het wordt de nacht dat de dood aan hun huizen voorbij zal gaan.
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De nacht van het haastige begin. Het was een nacht van waken voor
God.
Dat Pascha gedenken de Joden tot op deze dag. Een existentieel
geheim van geslacht op geslacht. Een onuitblusbaar verlangen naar
vrijheid. Zelfs de Holocaust heeft dat verlangen niet kunnen vernietigen.
Dat Pesach vierde Jezus met zijn discipelen op de avond van zijn
overlevering en de apostel Paulus draagt die traditie over als hij aan
de gemeente in Korinte schrijft:
1 Korintiërs 11,23-27 (NBV)
Zusters en broeders, wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer op de heer zelf. In de nacht waarin de
Heer Jezus werd uitgeleverd nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: Dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit
telkens opnieuw om mij te gedenken. Zo nam hij na de maaltijd ook
de beker, en hij zei: ‘Deze beker is het nieuwe verbond dat door
mijn bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken,
om mij te gedenken. Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de
beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat hij komt.
allen Van het brood uit de hemel
tekst Willem Barnard, Verzamelde Liederen 19 / OKG 750
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2. Messias, manna uit Gods hand
en hemels koren op ons land,
maak gij de stenen harten mild
zodat de honger wordt gestild
en wat elkeen te geven heeft
aan allen samen leven geeft.
3. Dan staat de tafel toebereid
voor alle mensen wijd en zijd,
op aarde voor ons allemaal
een hemels heerlijk avondmaal;
dan zal er vreugde en vrede zijn
en God alom aanbeden zijn.
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VOETWASSING, HET GEBOD VAN DE LIEFDE

Nu wij in deze viering de Maaltijd van de Heer niet lijfelijk samen
kunnen vieren staat eens temeer het Johannesevangelie met het
verhaal van de voetwassing in het licht. In volstrekte soevereine
vrijheid gaat Jezus bewust het ‘uur’, het beslissende moment van
zijn Pesach tegemoet, zijn overgang naar de Vader.
gedeelten uit Johannes 13,1-15
‘Jezus, die wist dat zijn uur gekomen was om uit deze wereld over te
gaan naar de Vader en die de zijnen in de wereld bemind had, gaf
hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste … In het bewustzijn
dat de Vader hem alles in handen had gegeven en dat hij van God
was uitgegaan , legde hij zijn bovenkleren af, nam een linnen doek
en omgordde zich daarmee. Daarop goot hij water in het wasbekken en begon de voeten van de leerlingen te wassen…’.
Met die ultieme toewijding treedt Jezus zijn ‘uur’ binnen dat heel
zijn Pascha zal omvatten: zijn lijden, dood en verheerlijking. En de
wijze waarop hij dat doet geeft aan wat voor hem ten diepste de
doorslag geeft om die stap te doen: liefde tot het uiterste. Die zelfovergave wordt in het evangelie van Johannes tot uitdrukking gebracht in de voetwassing. Vanuit zijn diepe verbondenheid met de
Vader is elke dienst aan de naaste , zelfs de meest nederige, een
eerbetoon aan zijn Vader. De liefde tot de Vader is de bron van
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inspiratie die Jezus de volstrekte vrijheid geeft zijn leven in dienst te
stellen van God en zijn mensenkinderen.
Vandaag is het vijfenzeventig jaar geleden dat Dietrich Bonhoeffer
door de Nazi’s werd vermoord. Hij was een Lutherse Predikant in
Berlijn en actief in de Bekennende Kirche, de kerk die niet boog
voor de Nazi’s. Hij nam actief deel aan het verzet tegen Hitler. In de
gevangenis schrijft hij aan zijn geliefden: ‘Wonderlijke verandering.
Je sterke bezige handen zijn gebonden. Dit is het einde van je werk,
je ziet het machteloos en eenzaam. Maar je leeft op en legt, stil en
getroost, je zaak in sterkere handen, tevreden. Slechts één ogenblik
ken je de vreugde van de vrijheid, toen gaf je ze over aan God, Hij
zou ze heerlijke voltooien.’
Vanuit die verbondenheid met God kon Bonhoeffer doen wat Jezus
deed toen hij knielde voor zijn discipelen, hun de voeten waste en
hen gebood hem in deze nederige slavendienst na te volgen. Zo
leefde hij , zo leven wij in verantwoordelijkheid, gedreven door
liefde voor God en de mensen die tot het uiterste gaat.
allen
Liefde, eenmaal uitgesproken (Lb 791 vers 1, 2, 3)
tekst: Sytze de Vries; melodie: John Stainer

2

Liefde, die ons hebt geschapen,
vonk, waarmee Gij zelf ons raakt,
alles overwinnend wapen,
laatste woord, dat vrede maakt.
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3

Liefde luidt de Naam der namen
waarmee Gij U kennen laat.
Liefde vraagt om ja en amen,
ziel en zinnen metterdaad.

DANKGEBED EN VOORBEDE
Laten wij in vrede bidden.
U danken wij,
o God van Israël
en Heer van alle machten,
want u hebt ons geroepen
om als uw volk op weg te gaan
door water en woestijn
naar het land van belofte.
U danken wij
voor uw Zoon Jezus, onze broeder,
omdat hij, toen zijn uur gekomen was,
niet voorbijging aan de beker van het lijden.
Wij bidden u,
wek in ons het verlangen en de moed
hem niet alleen te laten.
Zo bidden wij u samen:

Wij bidden U
voor wie strijden om recht en gerechtigheid in onze dagen,
voor wie gevangen zitten, verraden of in de steek gelaten,
geschonden of gepijnigd;
voor vluchtelingen, ontheemd,
opeengepakt en in grote nood.
wek in ons het verlangen en de moed
hen niet alleen te laten.
Zo bidden wij u samen: Heer, …
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Wij bidden u,
dag in dag uit voor wie lijden on het coronavirus,
eenzaam in quarantaine, angstig voor wat komen gaat,
beproefd door het isolement
van de ziekenkamer en de Intensive Care
en een mogelijk sterven.
En voor wie zorg voor hen dragen, bidden wij u,
geliefden en hulpverleners, verpleegkundigen en artsen
wetenschappers, technici en regeerders.
wek in allen het verlangen en de moed
hen niet alleen te laten.
Zo bidden wij u samen: Heer, …
Wij bidden u,
voor allen die wij aan u opdragen;
hen met wie wij vreugde beleven
en hen over wie wij zorgen hebben.
wek in ons allen het verlangen en de moed
elkaar niet alleen te laten.
Zo bidden wij u samen: Heer, …
Stil gebed
Onze Vader,
die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome, uw wil geschiede,
gelijk in de hemel, alzo ook op 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 het kwade,
want van u is het rijk
en de krachten de heerlijkheid
in eeuwigheid.
Amen.
-9-

GETSEMANE

In stilte wordt nu – voorafgegaan door wierook - het gewijde brood
uit het tabernakel samen met pateen en kelk van de altaartafel naar
de doopkapel gebracht.
De kaarsen en bekleding van de altaartafel worden weggenomen.
vg 2
Matteüs 26,39.45-46
Nadat Jezus in Getsemane driemaal had gebeden: ‘Vader, als het
mogelijk is, laat dan deze beker aan mij voorbijgaan! Maar laat het
niet gebeuren zoals ik wil, maar zoals u het wilt.’ En hij de discipelen
telkens slapend had gevonden zei hij: ‘Liggen jullie daar nog steeds
te slapen en te rusten? En dat terwijl het ogenblik nabij is waarop
de Mensenzoon wordt uitgeleverd aan zondaars. Sta op, laten we
gaan; kijk, hij die mij uitlevert, is al vlakbij.
allen verlaten de kerk in stilte
de viering wordt vervolgd op Goede Vrijdag
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