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Witte Donderdagviering  
Ekklesia Tilburg en Protestante Gemeente Tilburg eo 

1 april 2021 

 

 

 

 

Voorgangers:   Ingrid van Beuzekom en Miranda Vroon-van Vugt 

Zang en muziek:  Helga Janssens-Baan,  

        Jessica Hagoort en Gerard van Alewijk 

Diaken:    Rik de Jong 

 

Lied: Dit is de dag LB 632, strofe 1 en 3  

 

Dit is de dag die de Heer heeft 
gemaakt en gegeven. 
Laat ons Hem loven en danken, 

verheugd dat wij leven. 
Diep in de nacht 

heeft Hij verlossing gebracht, 
heeft Hij ons licht aangeheven. 
 

Nu zend uw Geest, als een vuur, 
als een stem in ons midden. 

Dat wij van harte 
elkander verstaan en beminnen 
en zo voortaan 

eren uw heilige naam 
en U in waarheid aanbidden. 

 

 

 

Ontsteken van de paaskaars 



 

OPENING 

 

Lied: De eersten zijn de laatsten LB 991, strofe 1,2,7,8   

 

De eersten zijn de laatsten, 
wie nakomt gaat voorop, 

zij moeten zich niet haasten, 
die leven van de hoop. 
 

God moge ons behoeden, 
wij zien elkander aan, 

de zuster kent de broeder 
als een die voor moet gaan. 

 
Veracht dan niet de kleinen 
en die verloren zijn, 

want God noemt hen de zijnen 
die laatgeboren zijn. 

 
De eersten zijn de laatsten, 
wie nakomt gaat voorop! 

Kies dan de goede plaatsen 
en geef uw hart aan God. 

 

VIERING ROND DE SCHRIFT 

 

Eerste lezing: Johannes 13,1-17 (voetwassing)  

 

Lied: Vlammen zijn er vele LB 970 

 

Vlammen zijn er vele, 
één is het licht, 
licht van Jezus Christus, 

vlammen zijn er vele, 
één is het licht, 

wij zijn één in Christus. 
 

Ranken zijn er vele, 
één is de stam, 
wijnstok van het leven, 

ranken zijn er vele, 
één is de stam, 

wij zijn één in Christus. 
 
Gaven schonk Hij vele, 

één is de Geest, 
Geest van Jezus Christus, 

gaven schonk Hij vele, 
één is de Geest, 
wij zijn één in Christus. 

 
Velen mogen dienen 

als onze Heer, 
Hij wast onze voeten, 
velen mogen dienen 



als onze Heer, 
wij zijn één in Christus. 

 
Leden zijn er vele, 

één is zijn kerk, 
wij zijn Christus’ lichaam, 
leden zijn er vele, 

één is zijn kerk, 
wij zijn één in Christus. 

 

Tweede Lezing: Exodus 16,11-23.31-35  

 

Lied: Zomaar te gaan met een stok in je hand (bij Ex.16) LB 806 

 

Zomaar te gaan met een stok in je hand, 
zonder te weten 
wat je zult eten. 

Zomaar te gaan met een stok in je hand; 
eindeloos ver is ’t beloofde land. 

 
Zomaar te gaan, wordt het leven of dood? 
Altijd maar banger, 

duurt het nog langer? 
Zomaar te gaan, wordt het leven of dood? 

In de woestijn worden kinderen groot. 
 
Zomaar te gaan, met zijn woord als bewijs, 

altijd maar lopen, 
altijd maar hopen. 

Zomaar te gaan met zijn woord als bewijs; 
straks wonen wij in een paradijs. 
 

Derde lezing: Johannes 6,1-15.  

 

Lied: Wie kent de eenvoud van het breken LB 392 

 
Wie kent de eenvoud van het breken, 

de stille omgang van het brood? 
Wie hoort de wijn van liefde spreken, 

een liefde sterker dan de dood? 
 
Er is een kind bereid tot delen, 

het komt met brood, het komt met vis, 
het geeft zijn voedsel aan de velen, 

een weldaad in de wildernis. 
 
Er staat tot ons geluk geschreven 

dat God zeer overvloedig is, 
wij zijn geschapen om te geven, 

zo tonen wij zijn beeltenis. 
 
Er is een mens ons bijgebleven, 

bij brood en wijn hoor ik zijn stem, 
als water vloeit zijn kostbaar leven, 

een vis is tekenend voor hem. 
 



VIERING ROND DE TAFEL 

 

Diaconale collecte 

 

Klaarmaken tafel  

 

Inleiding op de tafeldienst 

 

Voorganger: 

Moge ons voor waar verschijnen 

Die genoemd wordt zoon der mensen,  

Allen: 

die gezegd wordt dood maar leven  

die gehoopt wordt mens voor allen 

 

Voorganger:  

Moge ons verschijnen deze, 

Allen: 

niet in droom, in stand van sterren, 

niet als spiegelbeeld in water 

maar in mensentaal van liefde 

 

Voorganger:  

In dit mensenbrood gebroken  

levenskansen, recht voor allen,  

Allen:  

in het drinken van de beker,  

in vergeving en ontferming 

 

Voorganger:  

Moge ons verschijnen deze,  

ogenlicht en levensadem,  

knecht en koning, lam en herder,  

lieve meester, woord van God 

 
Onze Vader. 

 

Breken en delen.  

Eenieder blijft staan op de eigen plaats. 

De voorgangers komen langs en delen brood en wijn. 

  

Lied: ubi caritas – LB 568a  

 

Ubi caritas et amor 

Ubi caritas, Deus ibi est. 

 

OVERGANG naar GOEDE VRIJDAG 

 

Lezing: Matteus 26,29-30  

 



Lied: Taizé: Bleibet hier und wachet mit mir.  

Bleibet hier und wachet mit mir 

Wachet und betet 

 

(Blijf hier en waakt met mij, waakt en bidt) 

 

Lezing: Mt 26,36-46 

 

Stilte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overige vieringen in de Goede week 
 
 

Goede Vrijdag 2 april, gezamenlijke dienst  
    Protestantse Gemeente Tilburg e.o.  
    en Ekklesia Tilburg 

- Aanvang van de dienst: 19:30uur 
- Voorgangers :                 Ds. Sietske Blok,  

                                          (namens de Protestantse Gemeente.) 
                                          Jan Glorius (namens Ekklesia.) 
 

 
Paaswake 3 april,  viering rond Schrift en Tafel Ekklesia Tilburg. 

- Aanvang van de dienst: 19:30uur 
- Voorganger:                    Ineke Lamers en Jan Glorius    
 

 
Paasmorgen 4 april  viering Protestantse Gemeente Tilburg eo. 

- Aanvang van de dienst : 9:30uur 
- Voorganger:                    Ds. Sietske Blok 

 
 Al deze diensten zullen online op www.pkn-tilburg.nl te volgen zijn 

http://www.pkn-tilburg/

