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Grote of Sint Laurenskerk Rotterdam 
 

WITTE DONDERDAG 
donderdag 14 april 2022 
21.30 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 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  
  

verwelkoming 
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 

1. allen, 2. Koor, 3. Allen. 
 

Antifoon 564a: koor 

 
 

 

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

 
kyrie & gloria 299d 

tijdens het Gloria worden de klokken geluid 
 

groet De Heer zal bij U zijn 
 DE HEER ZAL U BEWAREN 
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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. 
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. 

wij gaan zitten 

 

DE HEILIGE SCHRIFT 
 
Profeten Jeremia 31:31-34 
 

Zo spreekt de Heer. 
Wij danken God. 

 
antwoordpsalm  Psalm 116 

1. allen, 2 koor, 3. allen 

 
Epistel 1 Korintiërs 11:23-26 
 

Zo spreekt de Heer. 
Wij danken God. 

 
Evangelielezing Johannes 13:1-15 
 

Zo spreekt de Heer. 
Wij danken God. 

 

acclamatie 339c 
 
uitleg en verkondiging 
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tijdens het volgende koorwerk wordt water uitgeschonken in een kom 
 

koor If ye love Me, Thomas Tallis  
 

If ye love me, keep my commandments, 
and I will pray the Father: 
and He shall give you another comforter. 
That He may bide with you forever 
E'en the sp'rit of truth, the sp'rit of truth. 
 

DE MAALTIJD VAN DE HEER 
 

voorbede na iedere intentie: …...  
 

zo bidden wij: (LB 368 e) 

 
 

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. 
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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: 

 

 Sanctus en Benedictus : 404 d 
 

Gezegend zijt Gij, God onze Vader…. 
……….tot mijn gedachtenis”  
 

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  408 d 
 

vredegroet De vrede van de Heer zij altijd met u. 
en met uw Geest. 
Wenst elkaar de vrede.  

 

communie  
u kunt bij het naar voren gaan uw gaven voor kerk en diaconie 
in het mandje doen. 
U kunt uw collectebijdrage ook overmaken op 
IBAN – NL29 INGB 0002 4012 18 
t.n.v. Laurenspastoraat Rotterdam 
s. v. p. vermelden ‘rondgang’. 
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Als u wilt doneren via de betaalapp Givt, kunt u gebruik maken van de QR-
code onder aan deze bladzijde (collecte 1). 

 

Tafelmuziek   koor: Ubi Caritas, Ola Gjeilo 
 
 

Ubi caritas en amor, 
Ubi caritas Deus ibi est. 

dankgebed 
 

koor Miserere, Lotti (1e deel) 
 

Miserere mei Deus 
secundum magnam 
misericordiam tuam 
et secundum multitudinem 
miserationum tuarum 
dele iniquitatem meam. 

 

wij gaan staan 
 

de Avondmaalstafel wordt leeggeruimd  

 
Evangelielezing Johannes 14: 15 - 31 
 

schaalcollecte  bestemd voor de Voedselbank Crooswijk 
U kunt uw collectebijdrage ook overmaken op 
t.n.v. Laurenspastoraat Rotterdam 
IBAN – NL29 INGB 0002 4012 18 

 s. v. p. vermelden ‘schaal’ 
 

 
Als u wilt doneren via de betaalapp 
Givt, kunt u gebruik maken van 
nevenstaande QR-code (collecte 2). 
 

 

 
wij verlaten in stilte de kerk,  

en komen morgen samen voor de diensten op Goede Vrijdag 
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in deze dienst: 
Voorganger ds. Harold Schorren, Laurenspastor 
Ouderling Raimond Fraanje 
Diakenen Coreline Schep, Peter van Wijk 
Koor Octare Erica Benard (sopraan) 

Francine Hoogerheijde (sopraan) 
Anke Breemer (alt) 
Helga Euwema (alt) 
Edward Hijzen (tenor) 
Ed Rosbergen (tenor) 
Bas Boender (bas) 

Orgel Rik Melissant 
Ontvangst Annemieke van der Kooij, Ank van der Spek 
Bloemen Anneke Bliek 
Collecte Herman Docters van Leeuwen, Arjo Overbeeke 
Zilver-afwas Adrie Beijlevelt, Peter van Wijk 

 
 

 
 

Voor de dienst van Goede Vrijdag in de avond bestaat de gelegenheid om 

bloemen neer te leggen tijdens de zogenoemde kruishulde. Deze kunt u 

van thuis meenemen, liefst voorjaarsbloemen. 
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agenda: 
Goede Vrijdag 
15 april 
 

19.30u. Avondwake  vg. ds. Harold Schorren 

Stille Zaterdag 
16 april 
 

12.30u. 
22.30u. 

Grafwake 
Paasnacht 

vg. ds. Harold Schorren 

Pasen 
17 april 
 

  6.30u. 
 
10.30u. 
 
19.00u. 
 

Dageraadsviering  
Schrift &Tafel 
Gezamenlijke viering 
 
Bachorgelvespers 

vg. ds. Harold Schorren 
en ds. Bernard van Verschuer 
 
 
vg. Arjo Overbeeke 

 

Iedere vrijdag 12.30u. Gebed voor Vrede en Verzoening (Coventry Prayer) 
 

 

 

 

 

 

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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