
THUISLITURGIE VOOR WITTE DONDERDAG  1

 

Sieger Köder, voetwassing 

 Deze gebedsteksten voor een thuisliturgie zijn niet bedoeld als vervanging van de kerkelijke vieringen van de 1

Goede Week. Indien er echter, zoals in deze tijd van coronavirus, geen publieke vieringen mogelijk zijn, kunnen 
zij wel helpen om in de thuisomgeving iets van de vieringen en van de geest van de Goede Week te beleven.  
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Op de avond van Wi,e Donderdag begint de viering van de drie dagen waarin het lijden en 
sterven, het verblijf in het graf en de verrijzenis van de Heer worden herdacht. Deze drie 
dagen vormen in werkelijkheid één dag, één enkele viering, die Wi,e Donderdag, Goede 
Vrijdag en Pasen omvat. 

Het voorstel voor Wi,e Donderdag bestaat uit twee delen: een Wi,e Donderdagviering en 
een wake op de OlijEerg. Beide delen kunnen gescheiden worden of direct op elkaar 
aansluiten. 

De viering kan naar behoeGe worden aangepast. Er kunnen andere liederen worden gebruikt, 
teksten kunnen worden uitgebreid. 

Lied 

Toen Jezus in zijn uur gekomen was (GvL 524 /ZJ 359) 

Toen Jezus in zijn uur gekomen was om deze wereld te verlaten, hee8 Hij ten einde toe ons 
liefgehad. De veelgeliefde Zoon van God de Vader wordt een slaaf die onze voeten wast. 
Wordt een slaaf die onze voeten wast. 

Toe Jezus met zijn vrienden maalAjd hield, nam Hij het brood, nam Hij de beker. Hij hee8 zijn 
leven aan ons uitgedeeld, zijn bloed voor deze wereld prijsgegeven; teken van de geest, die 
Hem bezielt. Teken van de geest, die Hem bezielt. 

Ik ben de wijnstok, hee8 Hij toen gezegd, gij zijt voorgoed met Mij verbonden. Ik ben uw 
waarheid en Ik ben uw weg, Ik ben die ben, vergeving van uw zonden; vrede geef Ik u, hee8 
Hij gezegd. Vrede geef Ik u, hee8 Hij gezegd. 

Toen Jezus naar zijn Vader toe zou gaan, hee8 Hij gebeden voor zijn vrienden. Hij bad, 
bewaar hen, Vader, in uw Naam, mogen zij allen één zijn in de liefde; dat zij doen, wat Ik hun 
heb gedaan. Dat zij doen, wat Ik hun heb gedaan 

Toen Jezus in de hof gekomen was, hee8 Hij in grote angst gebeden, maar er was niemand 
die Hem antwoord gaf. Een vriend hee8 Hem verkocht en uitgeleverd, toen het uur voor 
Hem gekomen was. Toen het uur voor Hem gekomen was. 

Kruisteken: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. 
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Gebed 
Goede God, op de avond voor zijn lijden hee8 Jezus zijn leerlingen bijeengeroepen om met 
hen de uiMocht uit Egypte te herdenken. Bij deze herdenkingsviering hee8 Hij zijn leerlingen 
de voeten gewassen, het brood gebroken en hun de beker met wijn aangereikt. Dit vieren wij 
tot op de dag van vandaag. Getrouwe Vader, geef ons sterkte en moed om in deze viering 
samen te zijn met uw Zoon, en om wat toen gebeurd is te laten herleven in onze eigen 
wereld. Dat vragen wij U door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer en broeder, die in de 
eenheid van de Heilige Geest met U lee8 en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

Gloria 
Eer aan God in den Hoge,  
en vrede op aarde aan de mensen die Hij lieRee8.  
Wij loven U. Wij prijzen en aanbidden U.  
Wij verheerlijken U en zeggen U dank voor Uw grote heerlijkheid. 
Heer God, hemelse Koning, God, almachAge Vader, 
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus 
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader;  
Gij die wegneemt de zonden der wereld, onUerm U over ons. 
Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed. 
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, onUerm U over ons. 
Want Gij alleen zijt de Heilige. Gij alleen de Heer. 
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus, 
met de Heilige Geest 
In de heerlijkheid van God de Vader. Amen 

⇨ Gezongen Gloria (Taizé)  2

Gloria, Gloria in excelsis Deo! 
Gloria, Gloria, Allelluja 

Lezing uit het Evangelie volgens Johannes 13:1-15  

Het paasfeest was op handen. 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 toe. 

Onder de maalAjd, toen de duivel reeds aan Judas Iskariot, de zoon van Simon, het plan had 
ingegeven om Hem over te leveren, stond Jezus van tafel op. In het bewustzijn dat de Vader 
Hem alles in handen had gegeven en dat Hij van God was uitgegaan en naar God 
terugkeerde, 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 en 
ze met de doek waarmee Hij omgord was af te drogen.  

Zo kwam Hij bij Simon Petrus die echter tot Hem zei: 'Heer, wilt Gij mij de voeten wassen?' 
Jezus gaf hem ten antwoord: 'Wat Ik doe begrijpt ge nu nog niet maar later zult gij het 
inzien.' Toen zei Petrus tot Hem: 'Nooit in der eeuwigheid zult Gij mij de voeten wassen!' 

 Klik op de titel voor een video-uitvoering van dit lied2
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https://www.youtube.com/watch?v=oM9CUu6cUYM


Jezus antwoordde hem: 'Als gij u niet door Mij laat wassen kunt ge mijn deelgenoot niet zijn.' 
Daarop zei Simon Petrus tot Hem: 'Heer, dan niet alleen mijn voeten maar ook mijn handen 
en hoofd.' Maar Jezus antwoordde: 'Wie een bad hee8 genomen, behoe8 zich niet meer te 
wassen tenzij de voeten, hij is immers helemaal rein. Ook gij zijt rein, ofschoon niet allen.' Hij 
wist immers wie Hem zou overleveren. Daarom zei Hij: Niet allen zijt gij rein. 

Toen Hij dan hun voeten had gewassen, zijn bovenkleren had aangetrokken en weer aan tafel 
was gegaan sprak Hij tot hen: 'Begrijpt gij wat Ik u gedaan heb? Gij spreekt Mij aan als Leraar 
en Heer, en dat doet gij terecht, want dat ben Ik. Maar als Ik, de Heer en Leraar, uw voeten 
heb gewassen dan behoort ook gij elkaar de voeten te wassen. Ik heb u een voorbeeld 
gegeven opdat gij zoudt doen zoals Ik u gedaan heb.' 

MeditaWestof of gespreksstof naar aanleiding van het Evangelie: 

-Jezus verricht een vriendendienst. Waar de andere evangelisten de instelling van de 
eucharisAe vermelden, schrij8 Johannes in zijn Evangelie over de afscheidsrede en de 
voetwassing. Dit alles hoort bij elkaar, is uitdrukking van Jezus’ liefde en overgave. 

 -Wanneer de viering plaats hee8 binnen een gemeenschap van mensen die in nauw contact 
samenleven, kunt u in gedachten elkaars voeten en handen wassen, afdrogen en zalven, 
daarbij in sAlte biddend voor elkaar. 

-In ‘normale’ omstandigheden wordt in bijna alle kerken op WiMe Donderdag de communie 
onder beide gedaanten, brood en wijn, uitgereikt. Wat betekent eucharisAe voor mij? 

-In de viering van WiMe Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen wordt Gods liefde voor de mens 
op bijzondere wijze zichtbaar. Wat betekent dat voor mij: de liefde van God voor de mensen 
en voor mij? 

Lied  

⇨ Ubi caritas (Taizé)  3

Ubi caritas et amor,  
ubi caritas Deus ibi est  
Waar liefde is,  

daar is God 

Gebed na de overweging 
Heer Jezus Christus, op de laatste avond van uw leven hee8 U uw vrienden om U heen 
verzameld. Samen met hen hee8 U herdacht hoe het volk Israël de laatste avond in slavernij 
hee8 doorgebracht, hoe U het hee8 geleid de vrijheid tegemoet, onder aanvoering van 
Mozes, Aäron en Miriam. Maar in deze bijzondere nacht voor uw dood doet U iets 
ongewoons door brood te nemen, het dankgebed uit te spreken, het brood te breken en te 
zeggen: ‘Dit is mijn lichaam voor u. Doe dit om mij te gedenken.’ Na de maalAjd nam U de 

 Klik op de titel voor een video-uitvoering van dit lied3
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https://www.youtube.com/watch?v=G2o27qpvfUc


beker en sprak u: ‘Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dit, telkens als U 
hieruit drinkt, tot gedachtenis aan mij!’ In brood en wijn gee8 U uzelf. 

Heer Jezus Christus, sindsdien wordt dit dagelijks herhaald en komt U onder ons 
tegenwoordig. Graag zouden wij samen in onze kerken van dit brood willen eten en samen 
uit deze beker willen drinken. Maar dit jaar is ons dit niet gegund. Maar Gods liefde blij8. Het 
wassen van de voeten, het breken van het brood en het laten drinken uit de beker zijn hier 
overduidelijke tekens van. U nodigt ons uit om uw dood te verkondigen. Heer Jezus Christus, 
Heiland van de wereld, schenk ons uw heil, want door uw dood en verrijzenis hee8 U ons 
verlost. 

Lied 

⇨ Eat this bread  4

Eat this bread, drink this cup, 
come to me and never be hungry. 
Eat this bread, drink this cup, 
trust in me and you will not thirst. 

Eet dit brood, drink deze beker,  
komt naar Hem en weest nooit meer hongerig.  
Eet dit brood, drink deze beker,  
vertrouw Hem en je zult nooit meer dorst hebben. 

⇨ Prijs de Heer, mijn ziel  5

Prijs de Heer, mijn ziel  
en prijs zijn heil’ge naam. 
Prijs de Heer, mijn ziel, 
die mij het leven gee8.  

Onze Vader 

In het vertrouwen dat wij de Geest hebben ontvangen die ons maakt tot kinderen van God, 
durven wij zeggen:  

Onze Vader, die in de hemel zijt, 
uw naam worde geheiligd, 
uw rijk kome, 
uw wil geschiede, 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren 
en breng ons niet in beproeving 
maar verlos ons van het kwade. 

 Klik op de titel voor een video-uitvoering van dit lied4

 Klik op de titel voor een video-uitvoering van dit lied5
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https://www.youtube.com/watch?v=jZhn9Gk3E38
https://www.youtube.com/watch?v=73TnACBZnZg&t=


Goede God, bij het laatste avondmaal hee8 Jezus op bijzondere wijze zijn liefde doen 
kennen. Blijf bij ons, vandaag en alle dagen van ons leven. Amen. 

Waken op de Olij\erg 

Lied 

⇨ Bleibet hier, und wachet mit mir  6

Bleibet hier und wachet mit mir.  
Wachet und betet,  
Wachet und betet. 

Blij8 hier en waakt met mij 
Waakt en bidt 
Waakt en bidt 

Lezing uit het Evangelie volgens Lucas: 22:39-46 

Hij ging nu naar buiten en begaf zich volgens zijn gewoonte naar de Olijcerg. Ook de 
leerlingen gingen met Hem mee. Ter plaatse aangekomen sprak Hij tot hen: 'Bidt, dat gij niet 
op de bekoring ingaat.' 
 
Hij verwijderde zich van hen, ging ongeveer een steenworp verder, wierp zich op de knieën 
en bad: 'Vader, als Gij wilt, laat dan deze beker Mij voorbijgaan. Maar toch: niet mijn wil, 
maar uw wil geschiede.' 
 
Nu verscheen Hem een engel uit de hemel om Hem te sterken. 
Aan doodsangst ten prooi bad Hij met nog meer aandrang. Zijn zweet werd tot dikke 
druppels bloed, die op de grond neervielen. 
 
Toen stond Hij op uit zijn gebed en ging naar zijn leerlingen, maar vond hen van droeReid in 
slaap. Hij zei tot hen: 'Hoe kunt ge slapen? Staat op en bidt, dat ge niet op de bekoring 
ingaat.' 

STILTE 

Heer, wij willen volharden en bij U zijn, één met U 
Heer, help ons om bij U te zijn. 

STILTE 

Lied 

⇨ In manus tuas Pater  7

 Klik op de titel voor een video-uitvoering van dit lied6

 Klik op de titel voor een video-uitvoering van dit lied7
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https://www.youtube.com/watch?v=sd5xONSriHY
https://www.youtube.com/watch?v=Xff4PlGlBLk


In manus tuas Pater, 
commendo spiritum meum, 
in manus tuas Pater, 
commendo spiritum meum.  

In uw handen, o Heer, 
Beveel ik mijn geest. 
In uw handen, o Heer, 
Beveel ik mijn geest. 

⇨ Adoramus te Domine  8

Adoramus te, Christe,  
et benedicimus Abi,  
quia per tuam sanctam crucem  
redemisA mundum.  
Miserere nobis. 

Wij aanbidden U, Christus  
en zegenen U,  
omdat gij door uw heilig kruis  
de wereld verlost hebt.  
OnUerm u over ons. 

 Klik op de titel voor een video-uitvoering van dit lied8
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https://www.youtube.com/watch?v=SAMT6XHab9I

