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In de eerste drie dagen van de Stille week stond een Hongerdoek uit 
Oeganda centraal in de vieringen in de Hofkerk. Het doek uit 2008 van 
Stephan Kasumba en heeft als titel “Er is genoeg voor iedereen.” Het verbindt 
het lijdensverhaal met geloof en de hoop en met de situatie in Oeganda. 
 
In het midden staat de maaltijd als visioen met de hoop dat een wonderbare 
spijziging zich opnieuw voltrekt.  

 
Een kleine jonge vrouw deelt het 

eten en een bonte stoet trekt 
voorbij in een rij zoals de 

schilder dat kent uit de 
opvangkampen in Noord-
Oeganda. De een is blij, 
de ander bezorgd. Een 
soldaat staat naast een 
kale man met grote 
ogen die aan Aids lijdt. 
Hij houdt een kind vast. 
daarnaast  staat een 
oude man. Ieder hoopt 
op eten. 

 
Aan een ronde tafel 

daarboven eten 7 mensen 
van een heel groot bord 

volgens Afrikaans gebruik. 
Een ervan is in een rolstoel. 

Zeven wijst op de volheid.  De kring 
is niet gesloten. Wie voorbij komt, krijgt 

ook iets, zoals een oude vrouw op krukken. Het is een delende en solidaire 
gemeenschap. Het herinnert aan de vele keren dat Jezus at met zondaars, 
Farizeërs en tollenaars. 
 
Twee mensen zitten op een bank. de een heeft een arm op de ander gelegd. 
Ze hebben niet alleen oog voor elkaar. Ze kijken ook naar hun naasten. Wat 
ze zelf hebben, delen ze degenen  die weinig hebben. 
 
In het beeld is geen specifieke Jezus figuur te bekennen. En toch voel je 
Jezus wel in elk van de mensen. In hun lijden of in het delen met elkaar. 
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Witte Donderdag 

18 april 2019 
19.30 uur Lutherse kerk aan het Noordeinde 

 
Voorgangers:  

 ds. Taco Smit en ds Fred van Helden 
 

gezamenlijke viering  
 de Evangelisch-Lutherse gemeente Delft 

& 
van de protestantse wijkgemeente Hof van Delft 

 
m.m.v. cantorij  

van de Lutherse gemeente en de Hofkerk 
o.l.v. Wim Loef 

 
Organist: Willemijn Roodbergen 

Lector: Tineke de Zwart 
Ouderling: Albert van Dorssen/ ouderling ELG 

 
 

 
 
 
 
 
 
Op deze avond  gedenken wij hoe Jezus met zijn leerlingen het Pesach feest 
vierde. Hij deelde met zijn vrienden brood en wijn en dacht aan hoe het volk 
bevrijd werd in Egypte. Jezus verbond, dat verhaal met zijn eigen leven. Hij 
wilde de mensen vrij zetten en was bereid zichzelf te geven. Als teken van 
liefde, van hoop en als offer voor onze fouten. 
 
Tijdens de maaltijd knielt Jezus neer om de voeten van de leerlingen te 
wassen. Het is uit liefde voor de mensen dat Hij dit doet. Enerzijds is hij een 
voorbeeld voor de leerlingen. Hij gaat hen voor in hoe zij dienstbaar moeten 
zijn aan elkaar. Anderzijds laat Hij zien hoe ver hij gaat; een Heer die knielt 
voor zijn dienaren. En zijn liefde gaat tot het uiterste. Hij is een Heer die alles 
over heeft voor zijn mensen. Zelfs zijn leven.  

De kleur is wit als kleur van reinheid, licht en feest. Feest is het want het 

paasfeest is op ‘witte’ donderdag begonnen. 
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- luiden van de kerkklok en orgelspel: 
 

 Muziek/orgelspel Ehre sei dir Christe, der du leidest Not  
Liedboek 2013, 574, J.S. Bach 

 
● Mededelingen door de ouderling van dienst 

 
 Muziek/orgelspel Alles wat over ons geschreven is  

Liedboek 2013, 556, J. Beeftink 

 
● Aansteken kaarsen 

VOORBEREIDING 

V: Onze hulp is in de naam de Heer, 
G: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden, 
G: en laat ons weer in vrede leven. 
 
V: Genade zij u en vrede van God onze Vader 
En van onze Heer Jezus Christus 
G: Amen. 

 
 Zingen: (antifoon) Wij roemen in ’t kruis van de Heer 

Liedboek 2013, 564b 
De cantorij zingt de antifoon, herhalen allen. Psalmvers Cantorij, allen antifoon 
 
Antifoon 

 
 
Psalmvers 
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● Kyrie en gloria  
Cantorij: gemeente 

 

 Zingen:  (Gloria)  Ere zij God in de Hoge  
uit Luthers orde van dienst  
Cantorij: gemeente 

 
● groet  

 
 

Gebed van de dag (Taco) 
 
 Bijbellezing - Eerste Testament -: Exodus 12:1-11  

 Zingen:  Jubel God ter eer 
Liedboek 2013, 81 
Cantorij 1,3,5,9 gemeente 2,4,8, 14 
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2. Laat de harpen slaan, 
klinken de trompetten. 
Viert bij volle maan 
met muziek en mond 
een hernieuwd verbond 
volgens oude wetten. 
 
3. Dit is ingezet 
als een eeuwig teken 
Jozef tot een wet, 
toen des Heren hand 
aan Egypteland 
machtig is gebleken. 
 
4. God heeft ons gezegd 
nooit gehoorde dingen. 
Heilig is 't en recht 
nu en t' allen tijd 
Hem die ons bevrijdt 
vrolijk toe te zingen. 
 
5. Onder lasten zwaar 
waart gij haast bezweken.  
Groot was het gevaar 
Ik vergat u niet, 
in het doodsgebied 
gaf Ik taal en teken. 

 

8. Ik ben HIJ DIE IS; 
God wil Ik u wezen. 
Uit de duisternis 
van de slavernij 
maakte Ik u vrij; 
hebt gij nog te vrezen? 
 
9. Leef uit mijn verbond. 
Vraag van Mij vrijmoedig. 
Open wijd uw mond. 
Al wat u ontbreekt, 
al waar gij om smeekt 
geef Ik overvloedig. 
 
14. Keer terug tot Mij 
Israël, gij trotse 
en de woestenij 
zal weer bloeien gaan; 
Ik geef most en graan, 
honing uit de rotsen. 

  Bijbellezing - Brieven -1 Korintiërs 11:20-32  
 
 Zingen:  Lied van de dag  Nu wij hier samen staan 
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Iona opstaan 22 
Cantorij gemeente 

 
2 Mijn hoogmoed die mij dikwijls heeft belet 
om voor een ander vriend en steun te zijn, 
te trots voor echte liefd’ en goede raad, 
die leg ik neer. 
 
4 De mensen om mij heen in deze kring 
vraag ik: vergeef mij, ik vergeef ook jou. 
En alles wat Gods vrede hier verstoort 
leggen wij neer. 
 
5 O Jezus Christus vier met ons dit maal. 
Ik leeg mijn hart en met een open hand 
vraag ik U hier te zijn in brood en wijn die U mij geeft. 

 
 Bijbellezing - Evangelie -: Johannes 13:1-15  
- (allen staan) 
 
 acclamatie 

 
 
● prediking  
 
 Zingen: U komt mij 

Liedboek 2013, 852 
Cantorij: 1, 3 gemeente: 2, 4 
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2. U daalt het duister in, 
U deelt mijn angst en pijn, 
zo dodelijk bedroefd 
als maar een mens kan zijn, 
 
3. een man van smarten die 
ter aarde valt en schreit, 
een lotgenoot, een vriend, 

o Heer, die bij mij zijt, 
4. Ik bid U, laat het licht 
dat doorbrak in uw smart, 
de zon die Pasen heet, 
ook dagen in mijn hart. 
 
● inzameling van de gaven 
 
● offerandegebed  
 

voorbeden  
 
 Zingen:  (credo)  In God de Vader op zijn troon  

Liedboek 2013, 342 
Cantorij: 2, 4 gemeente: 1, 3, 5 
 

 
 
2.En in de Geest, die ons geleidt,  
geloven wij: dat er altijd 
een Trooster is, zacht als de wind,  
een sterke moeder bij haar kind. 
 
3.Lof zij de Vader, die ons schiep  
en licht uit nacht tevoorschijn riep. 
Lof zij de Zoon, die onze nood,  
ons kruis verdroeg en onze dood. 
 
4.Die onderging en overwon  
en als de zon ten hemel klom, 

die aan de dag treedt op zijn tijd  
en eenmaal recht van onrecht scheidt. 
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5.Lof zij de Geest die wereldwijd  
ons kerk maakt: Christus toegewijd 
tot wij, van alle kwaad bevrijd,  
God zien in alle eeuwigheid.  
Amen. 

VIERING HEILIG AVONDMAAL  

In deze gemeente wordt het avondmaal in een kring gevierd. 

Ieder die hierheen gekomen is uit liefde en geloof mag zich welkom 

weten in de kring. 
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 Zingen:  Vrede zij met U 
Cantorij gemeente 

 
 

● Tafelgebed  
 
 Zingen:  Sanctus en benedictus  

Cantorij gemeente 

 
 

● Tafelgebed -vervolg- gebed des Heren, eindigend met de doxologie:  
Cantorij gemeente 
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 Zingen:  Agnus Dei  
Cantorij gemeente 

 
 

● Vredegroet 

 
● Communio:  

Delen van 
Brood  
en  
wijn  

 
 
 
 
 Zingen onder het avondmaal:  Adoramus te Christe    Th. Dubois 

Cantorij 
 

Wij aanbidden Christus en wij zegenen U ,  
want door uw heilig kruis hebt Gij het mensdom verlost  

 
gebed na de maaltijd 

 
● de avondmaalstafel wordt afgeruimd, terwijl er gezongen wordt 

Cantorij waar vriendschap is (Oosterhuis) 

 
Waar vriendschap is en liefde, daar is God 
Laat ons verheugd en vol ontzag, voor Hem 
zingen dit lied voor Hem die leeft. En dat wij 
oprecht liefde hebben voor elkaar: 
waar vriendschap is en liefde, daar is God. 
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Op deze plaats bijeengekomen, laat ons 
nu één van geest zijn, onverdeeld van hart. 
Weg alle harde woorden, wrok en tweespalt. 
Dat in ons midden liefde woont, God zelf. 
waar vriendschap is en liefde, daar is God. 
 
Mogen wij zien, met allen die daar zijn, 
verheerlijkt in het licht, uw aangezicht – 
onmetelijke vreugde, zekerheid 
waar in eeuwigheid geen eind aan zal komen. 
waar vriendschap is en liefde, daar is God. 

 
 slotlezing: Johannes 14:27-31  
 
 Zingen:  In stille nacht houdt Hij de wacht 

Liedboek 2013,571 
Cantorij: 1, 2, 4 gemeente: 3, 5 
 

 
 
2. Waarom blijft niet het laatste lied 
in onze harten hangen? 
De lofzang klonk, maar is verstomd. 
De dood houdt ons omvangen. 
 
3. Een beker vol van vreugdewijn 
heeft Hij met ons gedronken. 
Een bittere kelk vol eenzaamheid 
hebben wij Hem geschonken. 
 

4. In stille nacht heeft Hij volbracht 
de doortocht voor ons leven. 
De nieuwe morgen van Gods trouw 
heeft Hij aan ons gegeven. 
 
5. Tot aan het einde van de tijd 
Zal ik zijn wachtwoord horen: 
Waak dan en bid! Zo blijft Hij mij 
En ik Hem toebehoren 

- de dienst eindigt in stilte 
 

Deze dienst is een doorlopende dienst die op Witte donderdag begint en 

doorloopt via Goede vrijdag naar de Paaswake. 

Er is daarom geen zegen aan het eind van deze donderdag 
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Goede vrijdag is er om 19.30 u een viering in de Hofkerk 

m.m.v. het Kamerkoor Delft Blue. Zij zingen delen van de Via 

Crusis van Frans Liszt 

 

Zaterdag is er om 21.00u een Paaswake in de Hofkerk 

 

Zondag is er om 9.30 u een Paasviering in de Lutherse kerk 

 

Zondag is er om 10.00u een Paasviering in de Hofkerk m.m.v. 

de Cantorij. ’s morgens om 8.30 u is er een Paasontbijt  in de 

Hofkerk 


