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Witte Donderdag 
9 april 2020 

 

Liturgie voor een huisdienst, enkele tips1: 
 
 Welkom zuster, broeder, aan jou, u, jullie. Met het Avondmaal begint formeel het 

Paasfeest. Het is dan ook vreemd dat niet in de gemeente te kunnen vieren. 
Niettemin hopen we via deze ‘dienst op papier’ met liederen en een bijbellezing over 
de voetwassing betekenis aan deze extra bijzondere avond te geven waarin we elkaar 
proberen vast te houden. Tevens vindt u een liturgie voor de Goede Vrijdag en een 
gebed voor de Stille Zaterdag. Voor  de Paasdienst ontvangt een aparte zending. 

 
 Overweeg deze huisdienst op het gebruikelijke tijdstip als andere jaren te houden. Dat 

verbindt de eenheid: als we dezelfde teksten beleven wordt de afstand minder groot. 
 

 Overweeg om van tevoren één (of twee) c.d.(‘s) met (religieuze) muziek te kiezen, 
één om mee te beginnen en één om aan het slot mee te eindigen.  

 
 Zo kunt u ook een kaars met lucifers klaarzetten. Een kaars branden is voor de Goede 

Vrijdag extra belangrijk vanwege het doven. 
 

 Wanneer u met zijn tweeën bent, kunt u de liturgische, en de liedteksten (als een 
gedicht) om en om voorlezen. De liederen mag u uiteraard ook zingen. Of alles in 
stilte overdenken. 

 
 Overweeg bij wat voor onderdeel u zou willen staan, of blijven zitten. 

 
 Indien in de Stille Week gebruik, is de collecte bestemd voor:  

 
 Op de laatste bladzijde is pastoraal nieuws te vinden, en enkele mededelingen. 

 
 
 
 
 
 
 

U goede diensten, vrede en alle goeds toewensend,  
in verbondenheid  

ds. Pieter Post. 

                                                             
1 Deze orde van dienst is geïnspireerd door het doopsgezinde dienstboek De gemeente komt samen (1998). 



2 
 

Witte Donderdag: begin van Pasen  
De gemeente komt in gedachte samen 

 
 Muziek 
 Ontsteken van een kaars 
 Zingen of lezen lied 287:1-4 ‘Rond het licht dat leven doet’ |tekst A. Troost/ mel. 

Mühlhausen 1662/Halle 1704 
 

 
 

 
Rond de tafel, in de kring, 
staat ons land, de oogst voor ogen, - 
neem en eet, drink en gedenk, 
proef hoe zoet: Gods mededogen, 
die ons schenkt in de woestijn 
brood en wijn 
 

 
 Een moment van stille inkeer om in gedachten bij de broeders en de zusters te zijn 
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 Bemoediging, in verbondenheid met allen: 
 

Ik zie op naar de bergen: 
vanwaar komt mijn hulp? 
 
Onze hulp komt van de Heer,  
die hemel en aarde gemaakt heeft. 
De Heer zorgt ervoor dat jou niets overkomt 
Hij beschermt je, hij slaapt niet. 
Hij slaapt nooit, hij let goed op. 
Hij beschermt zijn volk Israël altijd. 
 
De Heer beschermt je. 
Hij gaat met je mee, 
bij hem ben je veilig. 
Er overkomt je geen kwaad. 
niet overdag en niet in de nacht. 
 
De Heer zal je steeds beschermen, 
het kwaad zal je niet raken. 
De Heer beschermt je, 
overal, waar je ook gaat, 
je leven lang. 
Psalm 121  

 
 Laten we deze woorden in stilte in ons opnemen 
 Zingen of lezen van lied 287:5 

 
Rond het licht dat leven doet 
groeten wij elkaar met vrede. 
Paaslicht straal ons tegemoet, 
zegen wie uw liefde delen, - 
licht dat dit geheim behoedt: 
God is goed. 

 
 Beeldmeditatie: Neem een minuut of twee de tijd om deze afbeelding uit de 

Rembrandtbijbel in stilte op je in te laten werken. Wat zie je en wat valt je op? Lees 
hierna het verhaal uit de Bijbel 
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 Bijbellezing uit het evangelie naar Johannes 13:1-20 (Bijbel in Gewone Taal 2014) 
 
Het was vlak voor het Joodse Paasfeest. Jezus wist dat nu voor hem het beslissende 
moment gekomen was: hij zou vanuit de wereld teruggaan naar zijn Vader. Jezus hield 
veel van de mensen die in deze wereld bij hem hoorden. En hij bleef van hen houden, tot 
het allerlaatste moment. 
 
’s Avonds waren Jezus en de leerlingen met elkaar aan het eten. Toen al was Judas, de 
zoon van Simon Iskariot, van plan om Jezus aan zijn vijanden uit te leveren. Daar had de 
duivel voor gezorgd. 
 
Jezus wist dat hij van zijn Vader alle macht gekregen had. Hij wist dat hij bij God vandaan 
gekomen was, en dat hij weer naar God zou teruggaan. 
 
Tijdens het eten stond Jezus op. Hij trok zijn kleren uit en deed een doek om zijn middel, 
alsof hij een slaaf was. Hij deed water in een bak, en begon de voeten van zijn leerlingen te 
wassen. Hij droogde hun voeten af met de doek die hij omgedaan had. 
 
Toen Jezus bij Simon Petrus kwam, riep die: ’Heer, u gaat toch niet mijn voeten wassen?’ 
Jezus zei tegen hem: ’Nu begrijp je niet wat ik doe, maar later zul je het begrijpen’. Petrus 
zei: ‘U mag mijn voeten beslist niet wassen! Nooit!’ Jezus zei: ‘Als ik jouw voeten niet 
mag wassen, kun je niet bij mij horen’. 
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Toen zei Petrus: ‘Heer, was dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn 
hoofd!’ Jezus zei: ‘Iemand die zich al gewassen heeft, is rein. Hij hoeft niet opnieuw 
gewassen te worden, behalve zijn voeten. Ook jullie zijn rein. Maar niet allemaal’. Want 
Jezus wist dat Judas hem wilde uitleveren. Daarom zei hij: ‘Jullie zijn rein, maar niet 
allemaal’. 
 
Toen Jezus de voeten van alle leerlingen gewassen had, deed hij zijn kleren weer aan. Hij 
ging bij de leerlingen zitten en zei: ‘Begrijpen jullie wat ik gedaan heb? Jullie noemen mij 
‘meester’ en ‘Heer’. En dat is goed, want dat ben ik. Ik ben jullie Heer en jullie meester, en 
toch heb ik jullie voeten gewassen. Daarom moeten jullie ook elkaars voeten wassen. Ik 
heb jullie het goede voorbeeld gegeven. Wat ik voor jullie gedaan heb, dat moeten jullie 
ook voor elkaar doen. 
 
Luister heel goed naar mijn woorden: Een slaaf is niet belangrijker dan zijn meester. En 
iemand die gestuurd wordt, is niet belangrijker dan degene die hem stuurt. Als je dat 
begrijpt, en je daaraan houdt, zul je het echte geluk leren kennen. 
 
Maar dat geldt niet voor jullie allemaal. Ik heb jullie allemaal zelf uitgekozen om mijn 
leerlingen te zijn. En ik ken jullie goed. Maar één van jullie is tegen mij. Zo moest het 
gaan, want in de heilige boeken staat: Iemand met wie ik alles deelde, is tegen mij. Ik zeg 
het jullie nu, voordat het gebeurt. Want als het dan gebeurt, zullen jullie begrijpen wie ik 
echt ben. Dan zullen jullie in mij geloven. 
 
Luister heel goed naar mijn woorden: Jullie worden door mij gestuurd. Dus als iemand 
jullie hartelijk ontvangt, dan ontvangt hij mij. En jij ontvangt niet alleen mij, maar ook 
God, die mij gestuurd heeft’. 
 

 Preek  
 
Vandaag begint het christelijke Paasfeest. Bij joden wordt het Paasfeest thuis gevierd. De 
tafel is mooi gedekt met matses op een schaal, en verschillende soorten gerechtjes, 
waaronder een bitter kruid (mierikswortel of radijs). En flessen wijn om God mee te loven. 
Het is een sobere, rituele maaltijd in huiselijke kring met gasten. Elk van deze gerechten 
verwijzen naar de uittocht uit Egypte: matses als plat ongedesemd brood, want de 
Israëlieten moesten haastig vertrekken, en het bittere kruid om de tranen van de slavernij 
te herdenken. En een kind vraagt ‘waarom, is deze avond anders dan alle andere avonden?’ 
Als antwoord daarop krijgt het dan het hele verhaal over hoe het joodse volk in Egypte 
terechtkwam, daar onder geleden heeft en hoe het door God daaruit werd bevrijd. Pasen 
wil zeggen: ‘Het-gaat-voorbij’. 
 
Deze Witte Donderdag is ook anders dan alle andere witte donderdagavonden. Al zijn we 
net als de joodse paasviering thuis, dit is een uitzondering. Wij vieren geen avondmaal dat 
Jezus voor zijn leerlingen instelde als een gedachtenis aan zijn leven. Dat heeft vele kerken 
in verlegenheid gebracht. Want ook vanuit onze doopsgezinde wereld, klonk de vraag: 
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‘wat doen júllie?’ Een vraag eigenlijk met eenzelfde strekking als van dat kind. Het is 
allemaal anders. En wat betekent dit?  
 
Het ontbreken van een soort van noodprotocol voor onvermoede toestanden, zegt 
misschien wel iets over hoe gewoon wij het vinden dat alles maar is, zoals het altijd was. 
Terwijl de wispelturigheid van het leven ons oplegt dat niets zo ongewoon is als het leven 
zelf. Maar wij worden ongeduldig, of zetten ons vast in de uitzichtloosheid,  van ‘wanneer-
gaat-het-nou-eens-voorbij, laat het in godsnaam weer gewoon worden’, omdat we 
behoefte hebben aan orde in plaats van aan chaos. 
 
Ja, behoefte aan de orde die we gewènd waren. Maar zoals nu al blijkt, voorspellen 
trendwatchers dat er een tijd voor en na de corona zal zijn. Niets zal hetzelfde meer zijn, 
net zoals je dat ziet bij allerlei rampen die ons treffen. De Volkenbond werd na de Eerste 
Wereldoorlog opgericht om nooit weer oorlog te voeren. De aanslagen van 11 september 
hebben meer dan anders gevoelens van angst en onveiligheid in de hand gewerkt, maar 
ook gezorgd voor het leggen van intensievere contacten met moslims. En strenge 
gereformeerden zijn ineens online. Door overmachtssituaties worden we vindingrijker, en 
leren we iets gewoons, maar dat niet went. 
 
Daarmee hebben we de voetwassing eigenlijk al een beetje uitgelegd. Ook al moeten we 
daar meteen bij vermelden dat hier geen sprake is van een regelrechte ramp, maar wel van 
een ongewone situatie waar Jezus de trend zet naar een nieuwe vorm van menselijke 
verhoudingen die alles op zijn kop zet. Want daar waar hij verschijnt, worden we onzeker 
over onze eigen situaties en omstandigheden, waarvan we altijd dachten dat we het zo 
goed op een rijtje hadden. 
 
Die situatie vertegenwoordigt Petrus, altijd de eerste en de beste onder de leerlingen, altijd 
alles onder de controle. Maar zodra Jezus voor hem door de knieën gaat, raakt hij onzeker 
en laat hij zijn voeten aarzelend door hem wassen. Op de ets van Rembrandt kijkt hij 
gespannen in de richting van zijn voeten wat daar mee gebeurt. Of beter gezegd: we zien 
wat er met hém gebeurt. Want hij zit op het puntje van zijn stoel, en hij heeft zijn handen 
vastgeklemd om de leuningen. Zijn voeten worden niet alleen ’rein’ in de zin van schoon, 
maar zijn hele ziel en zaligheid verraadt dat hij van zijn stuk raakt door het ongewone wat 
er gebeurt.  
 
Jezus gaat als ‘heer’ en ‘meester’ voor hem door de knieën, om aan te tonen dat wie groot 
is, in het koninkrijk klein heet, en wie klein is, in het koninkrijk groot heet. Om die 
omgekeerde verhouding nog wat sterker uit de verf te laten komen, tekent Rembrandt er 
nog een paar staande leerlingen bij. Je ziet het koninkrijk Gods hier afgebeeld als een 
tegenover van hoe wij ons in onze wereld tot elkaar verhouden. Wij vinden het gewoon 
dat wie zit, rust en waardigheid uitstraalt, zoals een heerser. Dat wie door de knieën gaat, 
de mindere is, zoals een slaaf. En wie staat, eerbied uitdrukt, zoals een onderdaan. Dat is 
onze dagelijkse orde. De een heerst over de ander, de zwakkere moet buigen. Zo zitten we 
in elkaar. En zo begrijpt Petrus de wereld. 
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Maar de rollen van wat gewoon is, worden hier omgedraaid, want het koninkrijk keert alles 
om. De ‘heer’ en ‘meester’ die eigenlijk een zetel verdient, zit op zijn hurken voor Petrus 
die zich stukken lager dan hem acht. Petrus is nog van de uitdrukking: ‘dat dóe je toch 
niet?’ als je iets ongewoons ziet, terwijl Jezus de stem vertolkt van een plichtmatig, ‘dat 
dóe je, of je nou wilt of niet!’, waarmee hij ingaat tegen heersende normen.  
 
Eén van die normen die we vaak genoeg tot een groot levensideaal verheffen is, dat we 
moeten delen. Maar dat houdt vaak in dat jijzelf nét nog wat meer overhoudt dan de 
ander. Het zit in ons gebakken dat we elkaars kinderen evenveel gunnen, maar de mijne 
nét wat meer. Maar in de voetwassing zien we dat Jezus voor het maximale gaat, waarbij de 
ander nét wat meer krijgt dan hij verwácht.  
 
Voor het maximale gaan, daarin was hij de trendsetter. Die brood voor ons heeft gebroken 
als een gedachtenis aan hem die ook brak met de vele ‘gewoontes’ waar wij ons van hoog 
tot laag aan vastklampen, mensen van alles-moet-toch-zijn-zoals-het-was, en van het-
hoort-zoals-het-hoort. Maar zonder besef van meer doen dan het gewone, komt er van 
de gerechtigheid bitter weinig terecht, waartoe hij in de Bergrede oproept. En 
gerechtigheid doen is in de ware zin des woords, je actief en royaal inzetten voor de 
zwakkeren. Niet betaald zetten, maar zomaar kwijt schelden; niet terugdoen wat een ander 
je deed, maar doen wat een ander níet aan je deed; niet op excuus wachten, maar zelf de 
eerste stap doen. Meer doen dan waar de ander recht op heeft. De meeste zijn in het de 
minste zijn. Dat is de strekking van de voetwassing, de essentie van ons gemeente-zijn. 
 
Vanavond is het allemaal anders. Wij stellen het brood en  de wijn uit tot betere tijden, 
beschouwen het maar als een vorm van vasten. Om eens te meer tot ons door te laten 
dringen dat we dat nodig hebben om ons door die op hurkende zittende, en over ons 
ontfermende christus, te laten voeden als richtingwijzer op ons pad, en deel van hem uit te 
maken. 
 

 Stilte/muziek 
 Gebedsintenties door Pieter Post en het Onze Vader 

 
Laten wij bidden 
 
Om shalom voor de joodse gemeenschap en hun viering van 
Pesach 
om vrede en alle goeds voor christenen en hun 
gemeenschappen op deze avond zonder avondmaal  
om salaam voor de islamitische gemeenschappen zonder 
ramadan 
 
Om zegen over onze wereld 
dat wij beter worden 
in het doen van gerechtigheid 
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in het najagen van de vrede 
en in naaste zijn voor de ander 
 
Voor zieken om herstel 
voor stervenden om bijstand 
voor pasgeborenen dat zij groot mogen worden 
in het rijk van de geringe 
 
Laat u vinden in onze stilte  
… 
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 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 
in eeuwigheid - Amen 

 
 

 Zingen, of lezen lied 569 Toen Jezus wist: nu is gekomen |tekst J. Zijlstra/mel. Ja. 
Wagenaar 
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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. 
 
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. 
 
Heer van mijn hart, U bent gekomen 
de nacht door naar uw grote dag, 
ik heb in eenvoud aangenomen 
dat ik U daarin volgen mag. 
 

 
 Eventueel doven van de kaars met de woorden  

 
Jezus laat ons weten dat hij het licht der wereld is, 

maar hij geeft ook ons de opdracht dat te zijn. 
Laten we ons licht dan laten schijnen 

voor iedereen om ons heen en 
God daarbij om zijn zegen vragen: 

 
 Gebed om zegen St. Patrick  (eventueel staande) 

 
Ene God, ga ons voor, om ons de juiste weg te wijzen 
wees achter ons, om ons te beschermen tegen gevaar 
onder ons, zodat we nooit ten onder kunnen gaan 
in ons, om ons te troosten als we verdriet hebben 

naast ons, als een beschermende muur, wanneer anderen over ons vallen 
boven ons zijn om ons te zegenen. 

Zo zegene ons God, vandaag, morgen en al de dagen van ons leven, in eeuwigheid 
– Amen 

 
 Collecte 
 Muziek 
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Mededelingen 

 

 Deze huisdienst voor de Witte Donderdag en de Goede Vrijdag 
is door ds.  Pieter Post verzorgd, doopsgezinde gemeente Heerenveen en Tjalleberd 
 

 Op Paaszondag gaat ds. Geert Brüsewitz uit de gemeente Groningen voor 
 

 Alle diensten en bijeenkomsten zijn opgeschort voor onbepaalde tijd. Onze 
gemeente volgt de landelijke richtlijnen aangaande de volksgezondheid. 
 

 De voorgangers van het Groot Gemeentelijk Overleg (GGO) maken per toerbeurt 
huisdiensten die toegezonden worden naar alle secretariaten van gemeenten in 
Friesland en Groningen. Zij zorgen voor verdere verspreiding. Gemeenten kunnen 
hiervan gebruik maken op een zondag waarop gewoonlijk een gastvoorganger zou 
zijn voorgegaan. Zo proberen wij met elkaar voor continuïteit te zorgen.  
 

 Er zijn ook leden en vrienden die geen email hebben. Gelieve deze huisdienst bij hen 
te bezorgen, of af te spreken dat het wordt opgehaald. 

 

 Uitvaarten mogen in beperkte kring worden gehouden. Wij zullen iedereen op de 
hoogte brengen wanneer er een sterfgeval is. U wordt dan uitgenodigd om thuis op 
het tijdstip van de uitvaart een kaars aan te steken en daarbij de naam van de 
overledene uit te spreken; stil te worden; lied 961 te lezen of te zingen (zie 
hieronder), en het Onze Vader te bidden. 

 
Niemand leeft voor zichzelf 
niemand sterft voor zichzelf. 
Wij leven en sterven voor God onze Heer, 
aan Hem behoren wij toe. 

 
 Vergeet elkaar niet: bel en mail elkaar, stuur een kaartje, en bid om genezing en 

gezondheid voor broeders en zusters, en voor vele anderen om ons heen en veraf, 
voor werkers in de zorg, de vele vrijwilligers, en voor de overheid. Bied waar het kan je 
diensten aan voor hen die extra aandacht nodig hebben, bijvoorbeeld boodschappen 
halen. 

 
 


