Liturgische suggesties Witte Donderdag thuis 09 april 2020
Omdat we niet bij elkaar kunnen komen in de Oude Kerk, vieren we Witte Donderdag anders dan in
andere jaren. Dit jaar gedenken we de maaltijd waarmee Jezus met zijn leerlingen Pesach – het
joodse paasfeest – viert, brood en wijn deelt en deze tekenen verbindt met zijn lichaam en bloed, in
onze huizen. Daarmee komen we dicht bij de oorsprong van dit feest: een concrete maaltijd met
eten en drinken, brood, wijn, gesprek en gebed.
Hieronder vindt u een aantal liturgische suggesties waar u tijdens de maaltijd gebruik van kunt
maken.
Voorafgaand aan de maaltijd
Lezing:

Exodus 12: 1-20 (of de hervertelling uit een Kinderbijbel, bijvoorbeeld Woord voor
Woord van Karel Eykman: ‘De laatste maaltijd’).

Lied 395: ‘

Op de avond, toen de uittocht uit Egypte werd gevierd’ (t: Karel Deurloo, m: Wim ter
Burg).

Gebed: een keuze uit twee gebeden uit het Liedboek, p. 546 en p. 548
Heer, onze God,
Zegen mij, goede God,
van U komt al wat deze tafel biedt:
aan deze tafel.
de vrucht van de aarde,
Gij zijt mijn gast,
het werk van onze handen,
ik eet met u mee,
de gezelligheid die wij genieten.
wij zijn niet alleen.
Wij danken u voor eten en drinken,
Zegen het brood,
voor ons geluk en onze vreugde.
de maaltijd die ik heb bereid.
Gedenk ook in uw goedheid, Vader,
Dat ik niet het zicht verlies
wie honger lijden,
op wie even stil als ik
ziek of eenzaam zijn.
aan tafel zit.
Wees hun nabij,
Verdrijft Gij de pijn
laat onze hulp voor hen uw zegen zijn,
van de eenzaamheid
door Christus, onze Heer.
en voed mij met de vreugde
Amen
die uw geheim is,
(Emile-Jozef De Smedt)
tot verzadiging
van ziel en lichaam. Amen (Nico Vlaming)
Na de maaltijd
Lezing:

Mattheus 26: 17-29 (of bijv. ‘De paasmaaltijd’ uit Woord voor Woord van K. Eykman)

Afsluitend gebed
God van liefde,
Gij hebt ons gevoed met uw gaven:
het brood uit de hemel
En de wijn van het koninkrijk.
Wij bidden U:
blijf ons nabij,ook in de nacht die komt.
Laat ons nooit alleen, zelfs niet in de dood.
Dat bidden wij U
in de naam van hem
die ons is voorgegaan naar U:
Jezus, de Levende. Amen

