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Witte Donderdag 1 april 2021 – livestream https://youtu.be/Dhz9adrxMLw 
 

"Was je handen in onschuld!" 
 

voorganger: Ds. Louis Krüger   muziek:  Peter Maat 
       zang:  Gerard Mouwen 
 
 
Lied O, alle gij dorstigen  
 
Lied Jezus leven van ons leven  
 
Lied Jezus, om Uw lijden groot  
 
+++ 
 
Welkom 
 
Stilte en moment van toewijding 
 
Votum en Groet 
 
Lied Abba, Vader 
 
Abba Vader U alleen, 
U behoor ik toe, 
U alleen doorgrondt mijn hart, 
U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn, 
U laat nooit alleen, 
Abba Vader U alleen, 
U behoor ik toe.

Abba Vader laat mij zijn, 
slechts voor U alleen. 
Dat mijn wil voor eeuwig zij, 
d’ uwe en anders geen. 
Laat mijn hart nooit koud zijn Heer, 
laat mij nimmer gaan. 
Abba Vader laat mij zijn, 
slecht van U alleen. 

 
Gebed van verootmoediging en om de heilige Geest 
 
Bijbellezing Johannes 18: 29 – 40 
 
29 Daarom kwam Pilatus naar buiten en vroeg: ‘Waarvan beschuldigt u deze man?’ 30 Ze antwoordden: ‘Als 
hij geen misdadiger was, zouden we hem niet aan u uitgeleverd hebben.’ 31 Pilatus zei: ‘Neem hem dan mee, 
en veroordeel hem volgens uw eigen wet.’ Maar de Joden wierpen tegen: ‘Wij hebben het recht niet om 
iemand ter dood te brengen.’ 32 Zo ging de uitspraak van Jezus in vervulling waarin hij aanduidde welke dood 
hij sterven zou. 33 Nu ging Pilatus het pretorium weer in. Hij liet Jezus bij zich komen en vroeg hem: ‘Bent u 
de koning van de Joden?’ 34 Jezus antwoordde: ‘Vraagt u dit uit uzelf of hebben anderen dit over mij gezegd?’ 
35 ‘Ik ben toch geen Jood,’ antwoordde Pilatus. ‘Uw volk en uw hogepriesters hebben u aan mij uitgeleverd – 
wat hebt u gedaan?’ 36 Jezus antwoordde: ‘Mijn koningschap hoort niet bij deze wereld. Als mijn koningschap 
bij deze wereld hoorde, zouden mijn dienaren wel gevochten hebben om te voorkomen dat ik aan de Joden 
werd uitgeleverd. Maar mijn koninkrijk is niet van hier.’ 37 Pilatus zei: ‘U bent dus koning?’ ‘U zegt dat ik 
koning ben,’ zei Jezus. ‘Ik ben geboren en naar de wereld gekomen om van de waarheid te getuigen, en ieder 
die de waarheid is toegedaan, luistert naar wat ik zeg.’ 38 Hierop zei Pilatus: ‘Maar wat is waarheid?’ Na deze 
woorden ging hij weer naar de Joden buiten. ‘Ik heb geen schuld in hem gevonden,’ zei hij. 39 ‘Maar het is bij 
u gebruikelijk dat ik met Pesach iemand vrijlaat – wilt u dat ik de koning van de Joden vrijlaat?’ 40 Toen begon 
iedereen te schreeuwen: ‘Hem niet, maar Barabbas!’ Barabbas was een misdadiger. 
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Bijbellezing Johannes 19: 1 – 8 
 
1 Toen liet Pilatus Jezus geselen. 2 De soldaten vlochten een kroon van doorntakken, zetten die op zijn hoofd 
en deden hem een purperen mantel aan. 3 Ze liepen naar hem toe en zeiden: ‘Leve de koning van de Joden!’, 
en ze sloegen hem in het gezicht. 4 Pilatus liep weer naar buiten en zei: ‘Ik zal hem hier buiten aan u tonen 
om u duidelijk te maken dat ik geen enkel bewijs van zijn schuld heb gevonden.’ 5 Daarop kwam Jezus naar 
buiten, met de doornenkroon op en de purperen mantel aan. ‘Hier is hij, de mens,’ zei Pilatus. 6 Maar toen 
de hogepriesters en de gerechtsdienaars hem zagen begonnen ze te schreeuwen: ‘Kruisig hem, kruisig hem!’ 
Toen zei Pilatus: ‘Neem hem dan maar mee en kruisig hem zelf, want ik zie niet waaraan hij schuldig is.’ 7 De 
Joden zeiden: ‘Wij hebben een wet die zegt dat hij moet sterven, omdat hij zich de Zoon van God heeft 
genoemd.’ 8 Toen Pilatus dat hoorde werd hij erg bang. 
 
Bijbellezing Mattheus 27: 22 – 26 
 
22 Pilatus vroeg hun: ‘Wat moet ik dan doen met Jezus die de messias wordt genoemd?’ Allen antwoordden: 
‘Aan het kruis met hem!’ 23 Hij vroeg: ‘Wat heeft hij dan misdaan?’ Maar ze schreeuwden alleen maar harder: 
‘Aan het kruis met hem!’ 24 Toen Pilatus inzag dat zijn tussenkomst nergens toe leidde, dat het er integendeel 
naar uit zag dat men in opstand zou komen, liet hij water brengen, waste ten overstaan van de menigte zijn 
handen en zei: ‘Ik ben onschuldig aan de dood van deze man. Zie het zelf maar op te lossen.’ 25 En heel het 
volk antwoordde: ‘Laat zijn bloed óns dan maar worden aangerekend, en onze kinderen!’ 26 Daarop liet 
Pilatus Barabbas vrij, maar Jezus leverde hij uit om gekruisigd te worden, nadat hij hem eerst nog had laten 
geselen. 
 
Verkondiging "Was je handen in onschuld!" 
 
Lied Gezang 182: 1 en 5 
 
1 
Jezus, leven van ons leven, 
Jezus, dood van onze dood, 
Gij hebt U voor ons gegeven, 
Gij neemt op U angst en nood, 
Gij moet sterven aan uw lijden 
om ons leven te bevrijden. 
Duizend, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer.

5 
Koning tot een spot getekend 
met een riet en doornenkroon, 
bij de moordenaars gerekend 
overstelpt met smaad en hoon, 
opdat naar uw welbehagen 
wij de kroon der ere dragen. 
Duizend, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer. 

 
DIENST VAN DE TAFEL 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. 
En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere; die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit 
de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, 
nedergedaald ter helle; ten derden dage wederom opgestaan van de doden; opgevaren ten hemel, zittende 
ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders; van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de 
doden. 
Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen; 
vergeving der zonden; wederopstanding des vleses; en een eeuwig leven. Amen. 
 
Uitnodiging voor het Heilig Avondmaal 
 
Gebed voor de zieken 
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De grote lofprijzing 
 
Lied Glorie zij U, Christus, U leed onze nood 
 
Glorie zij U Christus, U leed onze nood, 
U ging onze kruisweg, U stierf onze dood, 
inde nacht der nachten streed u onze strijd, 
U leed onze angsten, onze eenzaamheid. 
Kyrie eleïson, Christe eleïson, Kyrie eleïson.

Glorie zij U, Christus, licht in onze nacht, 
U verbreekt het donker, alles is volbracht; 
geef dat wij een volk zijn dat U toebehoort, 
één van ziel en levend bij uw heilig woord. 
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. 

 
Onze Vader 
 
Onze Vader die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd; 
Uw koninkrijk kome; 
Uw wil geschiede gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood; 
en vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht 
en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
Amen 
 
Lied Aan Uw tafel 
 
Viering Heilig Avondmaal 
 
Dankgebed 
 
Deze dienst wordt niet afgesloten maar morgenavond voortgezet vanaf 19.30 uur 
 
Lied Getsemané 
 


