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Grote of Sint Laurenskerk Rotterdam 
 

WITTE DONDERDAG 
donderdag 1 april 2021 
17.00 uur 

 

bij Lezingen en Liturgie 
Kleur: wit 
 

Het Paastriduüm begint met de viering op Witte Donderdag. In de intrede wordt 
heel de viering van de drie dagen van Pasen samengevat, met o.a. Psalm 67 (een 
oogstpsalm) en de antifoon naar Galaten 6:14. Samengevoegd wordt de Psalm 
een loflied op de ‘vruchten’ van de kruisboom. Het Gloria dat de veertigdagentijd 
gezwegen heeft, klinkt nu weer luid. Ook dit geeft aan hoe in deze viering heel 
Pasen omvat wordt. 
 

Vier elementen kenmerken de viering op Witte Donderdag: uittocht en 
bevrijding, dienstbaarheid, maaltijd, en verraad. Uittocht en bevrijding komen 
allereerst ter sprake in de lezing uit het boek Exodus. Maar ook in de maaltijd die 
Jezus met zijn leerlingen heeft. Hij is in Jeruzalem om Pesach te vieren. Het brood 
dat Hij breekt en de wijn die Hij ronddeelt zijn onderdeel van het pesachmaal. Zo 
is ons Avondmaal onlosmakelijk verbonden met de weg van Israël en de God van 
bevrijding. De Evangelielezing voor Witte Donderdag, over de voetwassing, leert 
ons tot welke dienstbaarheid we geroepen worden. Aan het einde van de viering 
klinkt opnieuw het Evangelie, nu met woorden van afscheid en van dreigend 
verraad.  
 

Het Paastriduüm is doorgaande liturgie. We verlaten de kerk in stilte. Morgen, 
Goede Vrijdag, komen we in dezelfde stilte terug…  
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orgelspel Johann Th.Lemckert (*1940), Noem de overtreding 
  

verwelkoming en mededelingen   
wij gaan staan 

bemoediging  In de Naam van de Vader 
 van de Zoon en van de heilige Geest 
 Amen. 

Onze hulp in de Naam van de HEER, 
die hemel en aarde gemaakt heeft 

 
drempelgebed  Wees hier aanwezig, 

God van de machten, licht in ons midden,  
wees onze Heiland, dat wij herleven. 
Wees hier aanwezig, 
dat wij herleven 

 
introïtus    Psalm 67  - in wisselspraak, ouderling en gemeente 

 

Antifoon 564a: solist 

 
 

God, wees ons genadig en zegen ons, 
laat het licht van uw gelaat over ons schijnen,  
dan zal men op aarde uw weg leren kennen, 
in heel de wereld uw reddende kracht. 
 

Dat de volken u loven, God, 
dat alle volken u loven. 
Laten de naties juichen van vreugde, 
want u bestuurt de volken rechtvaardig 
en regeert over de landen op aarde. 
Dat de volken u loven, God, 
dat alle volken u loven. 
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De aarde heeft een rijke oogst gegeven, 
God, onze God, zegent ons. 
Moge God ons blijven zegenen, 
zodat men ontzag voor hem heeft 
tot aan de einden der aarde. 

 

Antifoon 564a: solist 

 
 

wij gaan zitten 
 

smeekgebed  voor de nood van de wereld , besloten met 
‘zo bidden wij’: 

 
kyrie Heer, ontferm U 

Christus, ontferm U 
Heer, ontferm U 

de klokken worden geluid 

gloria  Ere zij God in den hoge 
en vrede op aarde 
voor mensen van zijn welbehagen. 
Amen. 

 
orgelspel Johann Michael Bach (1648-1694),  
 llein Gott in der Höh sei Ehr 
 
groet De Heer zal bij U zijn 
 DE HEER ZAL U BEWAREN 
 

gebed  Het is een vreugde, God, 
van de dag  op deze avond het paasmaal te vieren, 

om voor elkaar te doen 
wat uw Zoon ons heeft voorgedaan. 
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Open ons hart 
voor uw bevrijdend Woord 
om de weldaad te erkennen, 
die Gij in onze handen legt: 
Jezus Messias, vergeving van zonden, 
Brood gebroken voor het geluk 
Van alle mensen, 
In deze goede dagen en heel ons leven. 
Amen. 

 

DE HEILIGE SCHRIFT 
 
Toralezing Exodus 12:5-20 
 

Zo spreekt de Heer. 
Wij danken God. 

 
antwoordpsalm  Psalm 81 

 

de soliste zing Psalm 81:1 

 
 
de organist improviseert verder op Psalm 81 
wij kunnen rest van de NBV-tekst in onszelf lezen 

 

Psalm 81:3-17 
3zing een lied en sla de tamboerijn, 
speel op de harp en de lieflijke lier, 
4 blaas op de ramshoorn bij nieuwemaan 
en bij vollemaan voor onze feestdag, 
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5want dat is een opdracht aan Israël, 
een voorschrift van Jakobs God. 
6Daartoe verplichtte hij Jozef, 
toen hij optrok tegen Egypte. 
 

Onvermoede woorden hoor ik zeggen: 
7‘Ik nam de last van je schouder, 
je hand raakte geen draagkorf meer aan. 
8Riep je om hulp, ik redde uit de nood 
en gaf antwoord uit het duister van de donder. 
Ik stelde je op de proef bij het water van Meriba: sela 
 

9“Hoor, mijn volk, ik moet je vermanen, 
Israël, luister naar mij. 
10Laat geen andere god bij je toe, 
buig je niet voor een vreemde god, 
11ik ben de HEER, je God, 
die je wegleidde uit Egypte – 
open wijd je mond, ik zal hem vullen.” 
 

12Maar mijn volk luisterde niet, 
Israël wilde niet van mij weten. 
13Toen liet ik hen begaan, 
koppig volgden zij hun eigen inzicht. 
 

14Ach, wilde mijn volk maar horen, 
wilde Israël mijn wegen maar volgen. 
15Spoedig zou ik zijn vijanden vernederen, 
zou mijn hand zich keren tegen zijn belagers. 
 

16Wie de HEER haten, zouden kruipen voor zijn volk, 
dat zou voor altijd hun lot zijn. 
17Maar Israël zou hij voeden met de edelste tarwe – 
ja, jou zou ik spijzigen met honing uit de rots.’ 

 
Evangelielezing Johannes 13:1-15 
 

Zo spreekt de Heer. 
Wij danken God. 

 

acclamatie Lof zij U, Christus! 
in eeuwigheid. Amen. 
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uitleg en verkondiging 
 
tijdens het volgende lied wordt water uitgeschonken in een kom 

 
solo en orgel Toen Jezus wist: nu is gekomen (LB 569) 

 
 

2. Hij gaf ons zwijgende een teken 
en kwam ons voet voor voet nabij, 
Hij deed het water van zich spreken, 
het stort zich uit en reinigt mij. 
 

3. Zo is de Heer een knecht geworden 
en tot de bodem toe gegaan 
om ons met ootmoed te omgorden, 
Hij doet ons zijn geringheid aan. 
 

4. Heer van mijn hart, U bent gekomen 
de nacht door naar uw grote dag, 
ik heb in eenvoud aangenomen 
dat ik U daarin volgen mag. 
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DE MAALTIJD VAN DE HEER 
 
voorbede na iedere intentie: …...  
 

‘zo bidden wij’: 
God in de hemelen, zie naar uw mensen, 
wijs ons de weg van het leven. 

 

stil gebed 
 

slotgebed   
 

nodiging  
 
gebed  Heer, onze God, 
over de gaven  wij brengen U dank in onze gaven, 

in brood en wijn. 
Maak ons deze avond  
en in uw koninkrijk  
tot deelgenoten van uw Zoon, 
omwille van Hem  
die zich ten einde toe  
ten dienste gesteld heeft  
van al uw mensen: 
Christus, onze Heer. 
Amen. 

 
Tafelgebed  De Heer zij met u. 

En met uw Geest. 
Verheft uw harten. 
Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
Hij is onze dankbaarheid waardig. 

 

 U komt onze dank toe…. 
 ……en roepen wij uit alle macht: 
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Sanctus en Benedictus   
 

404e, door soliste 

 
 

Gezegend zijt Gij, God onze Vader…. 
……….tot mijn gedachtenis”  
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Als wij dan eten van dit brood  
en drinken uit deze beker,  
verkondigen wij de dood des Heren  
totdat Hij komt. 
 

…… 
 Bidden wij tot God onze Vader 

met de woorden die Jezus ons geleerd heeft: 
 ONZE VADER......  

de klok in de vieringtoren wordt geluid 

 
Agnus Dei  Lam God, dat wegneemt de zonder der wereld, 

ontferm U over ons. 
Lam God, dat wegneemt de zonder der wereld, 
ontferm U over ons. 
Lam God, dat wegneemt de zonder der wereld, 
Geef ons uw vrede. 

 
vredegroet De vrede van de Heer zij altijd met u. 

en met uw Geest. 
Wenst elkaar de vrede.  (met een knikje) 

 
communie wij spreken de volgende woorden nu al uit 

en niet meer bij het uitreiken van brood en wijn. 
 

Het lichaam van Christus, brood uit de hemel. 
Amen. 
Het bloed van Christus, wijn van het koninkrijk. 
Amen. 

 
u kunt bij het naar voren gaan uw gaven voor kerk en diaconie 
in de schaal doen. 
U kunt uw collectebijdrage ook overmaken op 
IBAN – NL29 INGB 0002 4012 18 
t.n.v. Laurenspatoraat Rotterdam 
o.v.v ‘rondgang’ en de datum van de dienst. 
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Tafelmuziek   Johann Sebastian Bach,  
 O Mensch bewein dien Sünde gross, BWV 622 
 
dankgebed 
 

orgel en solo gezang 571 
 

1. In stille nacht houdt Hij de wacht 
waar alle anderen slapen. 
De ogen zwaar, de harten moe, 
hebben wij Hem verlaten. 
 

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 ons doorgegeven. 
 

5. Tot aan het einde van de tijd 
zal ik zijn wachtwoord horen: 
Waakt dan en bidt! Zo blijft Hij mij, 
en ik Hem toebehoren. 

 

de Avondmaalstafel wordt leeggeruimd  
 

Evangelielezing Johannes 14:15-31 
 

schaalcollecte  voor het Exodushuis, een begeleid wonentraject voor 
(ex)gedetineerden 

 U kunt uw collectebijdrage ook overmaken  
 op IBAN – NL29 INGB 0002 4012 18 
 t.n.v. Laurenspastoraat Rotterdam 
 o.v.v. ‘schaal’ en de datum van de dienst 
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wij verlaten in stilte de kerk,  
en komen morgen samen voor de diensten op Goede Vrijdag 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
in deze dienst: 
Voorganger ds. Harold Schorren, Laurenspastor 
Soliste Ineke van Houwelingen - Rook 
Ouderling Nico Nieboer 
Diakenen Monique de Jong, Pieter de Bruin 
Ontvangst Sija Burggraaf en Henk Tiller 
Bloemen Jacqueline Gronert 
Collecte Peter van Wijk 
Zilver-afwas Pieter de Bruin 
Orgel  Hayo Boerema 
Camera Mark Kramer, Niels Tuijn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agenda Stille Week en Pasen: 

Goede Vrijdag 2 april  15.00 u.  Kruiswegstaties    

  19.00 u. * Goede Vrijdag 

Stille Zaterdag 3 april  12.30 u. Grafwake           

Paasnacht 3 april  19.00 u. * Wake-viering 

Paasochtend 4 april  06.30 u. * Dageraadsviering (tot 9.00 uur) 

Pasen, zondag 4 april        10.30u . ** gezamenlijke viering LP en MKOG 

 

*    deze dienst is te bekijken via het YouTube-kanaal van Kerken in de Laurens 

** uitsluitend te bekijken via het YouTube-kanaal van Kerken in de Laurens 
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LAURENSPASTORAAT ROTTERDAM 

Laurenspastor ds Harold Schorren (06 - 15 195 149) 

secretariaat Grotekerkplein 27, bezoekadres 101 

  3011 GC  Rotterdam  

bankrekening  NL29 INGB 0002 4012 18 

  t.n.v. Laurenspastoraat Rotterdam  

e-mail:   scriba@laurenspastoraat.nl  

website  www.kerkenindelaurens.nl 

 

CITYPASTOR 

e-mail:  contact@citypastor010.nl 

website:  www.citypastor010.nl  
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