
 

Witte Donderdag 

 6 april 2023 

 
 

 
 

Met Matteüs en Jacobus naar Jeruzalem 
 

Wij worden gevoed met zijn leven 
 
 

Dorpskerk - Blaricum 
  



Orgel:     ‘Schmücke dich, o liebe Seele’   -   Joh. Seb. Bach 
 
Welkom en mededelingen 
 
 
 

-Voorbereiding- 
 

Stilte 
 
We gaan staan 
 

Bemoediging 
Vgr.  Onze hulp is in de naam van de Heer. 
Allen Die hemel en aarde gemaakt heeft, 
Vgr.  die trouw houdt tot in eeuwigheid, 
Allen die niet loslaat wat zijn hand begon. 
 

Groet 
 
Gebed van toenadering 
 
Zingen: Jubel God ter eer, Psalm 81: 1, 2, 3, 8 en 9 
Allen: 1, 2 en 9 
Zangers: 3 en 8 
 

We gaan zitten 
 

Inleiding 
 
Kyriegebed 
Vgr.  Heer ontferm u. 
Allen Christus ontferm u. 
 

Kyrielied: Midden in de dood, Lied 566 
Allen: 1, 3, 4 en 6 
Zangers: 2 en 5  
 
 



-De Heilige Schrift- 
 

Gebed 
Vgr.  De Heer zal bij u zijn. 
Allen De Heer zal u bewaren. 
 
Schriftlezing Oude Testament: Exodus 12, 15-20 
 

15 Eet dan zeven dagen lang 
ongedesemd brood, en verwijder 
meteen op de eerste dag alle 
zuurdesem uit jullie huizen; wie 
op een van die zeven dagen iets 
eet dat zuurdesem bevat, moet 
uit de gemeenschap van Israël 
gestoten worden. 16 De eerste en 
zevende dag zijn heilige dagen 
die jullie samen moeten vieren. 
Die beide dagen mag er geen 
enkele bezigheid verricht worden, 
jullie mogen alleen het voedsel 
bereiden dat ieder nodig heeft.  
17 Dit voorschrift blijft voor altijd 

van kracht. Generatie na 
generatie moeten jullie het feest 
van het Ongedesemde brood 
vieren, omdat Ik jullie die dag, in 

groepen geordend, uit Egypte 
heb geleid. 18 Van de avond van 
de veertiende dag van de eerste 
maand tot de avond van de 
eenentwintigste dag van die 
maand moeten jullie 
ongedesemd brood eten.  
19 Gedurende die zeven dagen 
mag er geen zuurdesem in jullie 
huizen te vinden zijn; iedereen 
die iets eet dat zuurdesem bevat, 
moet uit de gemeenschap van 
Israël gestoten worden, of het nu 
een vreemdeling is of een 
geboren Israëliet. 20 Eet niets dat 

met zuurdesem bereid is; eet 
uitsluitend ongedesemd brood, 
waar jullie ook wonen.”’ 

 
Zingen: Psalm 81: 14 
 
Schriftlezing Brieven: Jakobus 3,13 – 4,10 
 

[3] 13 Wie van u kan wijs en 
verstandig genoemd worden? 
Laat hij het daadwerkelijk 
bewijzen door een onberispelijk 
leven en door wijze 
zachtmoedigheid. 14 Maar als u 
zich laat beheersen door bittere 
jaloezie of egoïsme, kunt u beter 
niet zo hoog van de toren blazen; 
u zou de waarheid geweld 
aandoen. 15 Dat soort wijsheid 
komt niet van boven; ze is aards, 
ongeestelijk, demonisch.  

16 Waar jaloezie en egoïsme 
heersen, vieren wanorde en 
allerlei kwaad hoogtij. 17 De 
wijsheid van boven daarentegen 
is vóór alles zuiver, en verder 
vredelievend, mild en meegaand; 
ze is vol ontferming en brengt 
niets dan goede vruchten voort, 
ze is onpartijdig en oprecht.  
18 Waar in vrede wordt gezaaid, 
brengt gerechtigheid haar 
vruchten voort voor hen die vrede 
stichten. 



[4] 1 Waar komt al die strijd, waar 
komen al die conflicten bij u toch 
uit voort? Is het niet uit de 
hartstochten die strijd leveren bij 
al uw doen en laten? 2 U verlangt 
naar iets, maar krijgt het niet. U 
bent jaloers en moordlustig, maar 
bereikt uw doel niet. U bekvecht 
en twist met elkaar. U krijgt niets 
omdat u niet bidt. 3 En als u bidt 

ontvangt u niets, omdat u 
verkeerd bidt: u wilt alleen uw 
eigen hartstochten bevredigen.  
4 Trouwelozen! Beseft u dan niet 

dat vriendschap met de wereld 
vijandschap jegens God 
betekent? Wie bevriend wil zijn 
met de wereld, maakt zich tot 
vijand van God.  
5 Denk niet dat dit loze woorden 
zijn in de Schrift: ‘God heeft ons 

toch geen geest vol afgunst 
gegeven?  
6 De genade die Hij schenkt is 
groter.’ Daarom staat er: ‘God 
keert zich tegen hoogmoedigen, 
maar aan nederigen schenkt Hij 
zijn genade.’ 7 Onderwerp u dus 
aan God, en verzet u tegen de 
duivel, dan zal die van u 
wegvluchten. 8 Kom nader tot 

God, dan komt Hij nader tot u. 
Reinig uw handen, zondaars; 
zuiver uw hart, weifelaars.  
9 Weeklaag, wees treurig en laat 

uw tranen vloeien. Laat uw 
lachen veranderen in droefheid 
en uw vreugde in somberheid.  
10 Verneder u voor de Heer, dan 
zal Hij u verheffen.  

 
Zingen: Toen Jezus wist: nu is gekomen, Lied 569 
Allen: 1, 2 en 4 
Zangers: 3 
 
Schriftlezing Evangelie: Matteüs 26, 17-36 
 

17 Op de eerste dag van het feest 
van het Ongedesemde brood 
kwamen de leerlingen naar Jezus 
toe en vroegen: ‘Waar wilt U dat 
wij voorbereidingen treffen zodat 

U het pesachmaal kunt eten?’  
18 Hij gaf hun de opdracht om 
naar een zeker persoon in de 
stad te gaan en hem te zeggen: 
‘De meester laat u weten: “Mijn 
tijd is nabij; Ik wil met mijn 
leerlingen bij u het pesachmaal 
gebruiken.”’ 19 De leerlingen 
deden wat Jezus hun had 
opgedragen en bereidden het 
pesachmaal. 

20 Toen de avond was gevallen, 
lag Hij samen met de twaalf aan 
voor de maaltijd. 21 Onder het 
eten zei Hij tegen hen: ‘Ik 
verzeker jullie: een van jullie zal 

Mij uitleveren.’ 22 Dit bedroefde 
hen zeer, en de een na de ander 
vroegen ze Hem: ‘Ik toch niet, 
Heer?’ 23 Hij antwoordde: ‘Hij die 
tegelijk met Mij iets uit de schaal 
nam, die zal Mij uitleveren. 24 De 
Mensenzoon zal heengaan zoals 
over Hem geschreven staat, 
maar wee de mens door wie de 
Mensenzoon uitgeleverd wordt: 
het zou beter voor hem zijn als hij 
nooit geboren was.’  



25 Toen zei ook Judas, die Hem 
zou uitleveren: ‘Ik ben het toch 
niet, rabbi?’ Jezus antwoordde: 
‘Jij zegt het.’ 
26 Toen ze verder aten nam 
Jezus een brood, sprak het 
zegengebed uit, brak het brood 
en gaf de leerlingen ervan met de 
woorden: ‘Neem, eet, dit is mijn 
lichaam.’ 27 En Hij nam een 

beker, sprak het dankgebed uit 
en gaf hun de beker met de 
woorden: ‘Drink allen hieruit,  
28 dit is mijn bloed, het bloed van 

het verbond, dat voor velen wordt 
vergoten tot vergeving van 
zonden. 29 Ik zeg jullie: vanaf nu 
zal Ik niet meer van de vrucht 
van de wijnstok drinken, tot de 
dag dat Ik er met jullie opnieuw 
van zal drinken in het koninkrijk 
van mijn Vader.’ 30 Nadat ze de 
lofzang hadden gezongen, 
vertrokken ze naar de Olijfberg. 

31 Onderweg zei Jezus tegen 
hen: ‘Jullie zullen Mij deze nacht 
allemaal afvallen, want er staat 
geschreven: “Ik zal de herder 
doden, en de schapen van zijn 
kudde zullen uiteengedreven 
worden.” 32 Maar nadat Ik uit de 
dood ben opgewekt, zal Ik jullie 
voorgaan naar Galilea.’ 33 Petrus 
zei daarop tegen Hem: 

‘Misschien zal iedereen U 
afvallen, ik nooit!’ 34 Jezus 
antwoordde hem: ‘Ik verzeker je: 
deze nacht, nog voor de haan 

gekraaid heeft, zul jij Mij driemaal 
verloochenen.’ 35 Petrus zei: ‘Al 
zou ik met U moeten sterven, 
verloochenen zal ik U nooit.’ Alle 
andere leerlingen vielen hem 
daarin bij. 
36 Vervolgens ging Jezus met zijn 
leerlingen naar een plek die 
Getsemane genoemd werd. Hij 
zei: ‘Blijven jullie hier zitten, Ik ga 
daar bidden.’ 

 
  



Zingen: Bleibet hier und wachet mit mir, Taizé, Evangelische 
Liedbundel 296 
 

Bleibet hier und wachet mit mir, 
wachet und betet, wachet und betet. (7x) 
(Blijf hier en waak met mij, waak en bid.) 
 
 

 
 

 
 
Overdenking 
 
Zangers: Ubi Caritas, J. Barnard 
 
 

 
  



-Gebeden- 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Stil gebed 
 
 

 
 
 
 

-De Tafel van de Heer- 
 
Zingen: Gij die ver voor ons uit, Lied 559 
Zangers: 1 
Allen: 2, 3 en 4 
 
Nodiging 
 
Tafelgebed: Die naar mens’lijke gewoonte,  
Bundel Zolang er mensen zijn, 95  
 



 



 



 



 



 



 
 



Inzettingswoorden: 1 Korintiërs 11, 23-26 
  
Onze Vader 
De kleine klok luidt 
Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd, Uw 
koninkrijk kome, Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze 
schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 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: Lam Gods, Lied 408b  
 

 
 
  



Vredegroet 
Vgr.  De vrede van de Heer zij altijd met u. 
Allen Zijn vrede ook met u. 
Vgr.  Wenst elkaar de vrede van Christus. 
 
Gemeenschap van brood en wijn 
 
Dankgebed 
 
Zingen: O Liefde die verborgen zijt, Lied 561 
Allen: 1, 3 en 5 
Zangers: 2 en 4 
 
Uitzending en zegen 
Allen Amen, amen, amen. 
 
Orgel:      ‘Schmücke dich, o liebe Seele’  -  Joh. Brahms 
 
 

 
 
M.m.v.: zangers Ard Binnekade, Peter Sänger, Cari Sänger, 
Monique Monnee en Margriet Vos, o.l.v. Richard Vos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding voorzijde: De hongerigen voeden, Meester van 
Alcmaer (1504), Rijksmuseum Amsterdam 
  



 

 

 
PROTESTANTSE 

GEMEENTE 
te BLARICUM 

 

 
Liturgische kleur : wit 

 

Voorganger : ds. Jurjen Zeilstra 

Ouderling/Lector : Anne-Marie de Fouw 
Diakenen  : Machteld de Hoop, 

Willem van Someren Gréve 
   

Organist 
Zanggroep 
 

: 
: 

Peter den Ouden 
olv. Richard Vos 

Voorbede  
 

Uw verzoek om een voorbede kunt u vooraf in het voorbedenboek schrijven 
(op de tafel in de voorhof). 
 

 

Pastorale zorg 
 

Onze predikant ds. Jurjen Zeilstra is per telefoon te bereiken op nummer  
< 035-624 7449, 06-2150 9446 > en/of via email: < zeilstar@xs4all.nl > 
 

 

Komende kerkdiensten 
Vrijdag   7 april 

Goede Vrijdag 
19.30 uur ds. Jurjen Zeilstra – cantorij  

Zaterdag   8 april 
Stille Zaterdag 

21.30 uur ds. Jurjen Zeilstra – zanggroep  

Zondag   9 april 
Pasen 

10.00 uur ds. Jurjen Zeilstra – trompet 
kinderdienst 

 

Zondag 16 april 10.00 uur ds. Cees Hendriks, Ede  
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