
Orde voor de Dienst op Witte Donderdag, 14 april 2022, Boxtel 
 
Voorbereiding: 
- Als begin…..: tafelkaars aansteken, welkom 
- De Psalm: Ps. 81 vs. 1, 2 en 3 
- Bemoediging, stilte en groet 
- Het Smeekgebed, samengevat in een gezongen Kyrie: LB 301-A(de drie versregels) 
- De Lofprijzing: LB 650 vs. 1, 2, 3 en 4 
 
Woord…..: 
- Groet 
- Gebed 
- Uit de Boeken van Moses: Exodus 12 vs. 1 – 13 
- Lied: Ps. 105 vs. 18 
- Evangelie: Johannes 1 vs. 29 
- Overdenking 
- Orgelmuziek(suggestie: “Schmücke dich, o liebe Seele” – Brahms? – Reger? – Bach is misschien wat 
lang. Kan dat?) 
- Credolied: Ps. 116 vs. 1, 2, 3 en 4 
 
De voetwassing: 
- Schriftlezing: Johannes 13 vs. 1- 15 
- Lied: 569 
- In het voetspoor van Jesus’ leerlingen…..  – Lied: LB 568-A 
Iedereen zou hierbij naar voren kunnen komen. Met een klein kannetje of napje zou wat water over 
de handen gegoten kunnen worden. Er is daarvoor een schaal of kom nodig met voldoende water 
erin. Ook moeten er b.v. voldoende servetten zijn om de handen weer droog te maken. Terwijl 
iedereen naar voren komt zouden we kunnen zingen: LB 568-A, zo vaak als nodig is. De vraag is of dit 
gerealiseerd kan worden: kan b.v. de diaken van dienst voor dit alles zorgen? Vorig jaar heb ik dit 
onderdeel van de liturgie laten vallen vanwege de coronasituatie.  
Graag hoor ik van jullie of dit kan! 
 
De Tafel van de Heer: 
- Nodiging 
- Lied: LB 840 
- Tafelgebed: Lofzegging 
                        Inzettingswoorden 
                        Gebed om de Geest 
- De gemeenschap van brood en beker: 
                        We vormen een kring 
                        Het Gebed des Heren 
                        Vredegroet 
                        Uitdeling 
 
Naar Goede Vrijdag toe: 
- Slotgebed 
- Slotlied: LB 547 vs. 1, 2, 3 
 
 
t.a.v. de lector: wilt u Exodus 12 voor uw rekening nemen? De beide lezingen uit Johannes wil ik zelf 
graag doen. Akkoord?     


