
Dienst met avondmaal op Witte Donderdag 

14 april 2022 
in de Bornse Vermaning 

 
liefde en passie 

 

 
 
 

orgelspel voor de dienst 
 

welkom en mededelingen 
aansteken van de kaarsen 
lied bij het licht: Heel het duister (NLB 139 d), een aantal keer zingen 

 
stilte 

 
openingstekst 
(naar een tekst van Hein Stufkens, een bemoediging tegen de angst) 

 
die dag zal komen, 

dat je je niet meer 
drukt tegen de rotswand en angstig schuilt 
als de schaduw van de adelaar 

schuift over de bergen. 
 

die dag zal komen, 
dat je jezelf een nest bouwt 
op de hoogste bergtop 

en kracht straalt tot de verste horizon. 
 

die dag zal komen, 
dat vrijheid vleugels krijgt 
en angst geen naam meer heeft  

in jou. 
die dag zal zeker komen. 

zowaar de Eeuwige leeft. 
 

lied  Geest van God wees hier aanwezig (ZZZ 95) 
gebed (naar een tekst van Huub Oosterhuis) 
 

Wat in stilte bloeit, in de luwte van tuinen, 
onder de hete zon, op de akker, 

heb Jij, God, bestemd voor de tafels van de armen. 
 



Aarde-kracht, zon-kracht ben Jij, God, 

licht in mensen zoals wij. 
 

Wij bidden dat wij elkaar doen opstaan en leven; 
dat wij zelf brood van genade worden 

en wijn van eeuwig leven. 
Dat zij die niets hebben 
hier hun rechtmatig deel vinden, 

en dat wij hen die van alles teveel hebben 
naar gerechtigheid doen verlangen 

en naar een vernieuwde aarde. 
Amen. 

 

 
leestekst: Toen Israël uit Egypte trok (Dorothee Sölle uit: Wie zich niet weert) 

        uit Goede Weken, een liturgieboek voor vieringen van Palmzondag tot 
       Pinksteren. 
 

Toen Israël uit Egypte trok, 
toen hun onderdrukking ophield, 

toen zij aan hun uitbuiting een einde maakten, 
toen zij zich van de drijvers bevrijdden, 
toen was de zekerheid voorbij, 

toen werd het moeilijk, 
toen daalde de consumptie. 

 
Waren we maar in Egypte gestorven, 
toen we bij de vleespotten zaten 

en brood hadden in overvloed; 
jullie hebben ons de woestijn ingebracht 

om ons allen te laten verhongeren! 
 
Toen Israël uit Egypte trok, 

toen de arbeiders niet meer bouwden 
en de steenbakkers er genoeg van hadden 

om stenen te maken voor koningsgraven, 
toen was het gedaan met het goede leven, 

toen kwamen ze in de greep van de angst 
waar ze nu zouden komen en 
hoe het nu moest. 

Het volk slaat aan het morren: 
Hadden wij maar vlees te eten! 

We denken terug aan de vis 
die we gratis konden krijgen in Egypte! 
Aan de komkommers, de meloenen, 

de uien, de knoflook. 
Nu krijgen we niets anders te zien 

dan manna! 
 
Toen Israël zelfbeschikking koos 

in plaats van beschikking door anderen, 
toen zij de woestijn verkozen 

boven de comfortabele steden, 
zwerven verkozen boven gevestigd zijn, 



toen kwamen ze niet in het land 

waarvan ze gezongen hadden: 
van melk en honing was niets te zien. 

Een lange tocht moesten ze maken 
en velen stierven onderweg. 

 
Het volk overlegt: 
We moeten weten wat we willen, kameraden: 

de magazijnen van Egypte 
of de lange tocht door de woestijn, 

veertig jaar, 
de permanente revolutie. 
 

De eigenlijke ballingschap 
van Israël in Egypte was, 

dat ze deze ballingschap leerden verdragen, - 
zo spreekt de joodse traditie zelf. 
 

Ook wij hebben de neiging 
het hele bestaan niet meer te zien 

als Egypte:| 
het leven onder farao’s, 
waar macht, carrière, 

consumptie en privé-veiligheid 
elk leven dreigen te verstikken. 

De doodsengel gaat alleen voorbij 
door opstand tegen die dood. 
De opstanding van het leven 

geschiedt alleen, 
als de doden en bijna-doden ópstaan 

en wegtrekken met elkaar, 
de woestijn van de revolutie, de ommekeer in. 
 

Daarom: 
‘Staat op voor het leven, 

de God van bevrijding 
gaat ons alweer voor, - 

een wolk overdag 
en een vuur in het duister, 
zo trekt hij zijn spoor…’ (deel van een lied van Jan van Opbergen) 

 
lied  Zomaar te gaan met een stok in je hand (NLB 806) 

 
leestekst: Het verhaal van Pesach 
 

Pesach, 
een Hebreeuws woord 

dat betekent ‘voorbijgaan’ of ‘overslaan’. 
Na alle plagen sloeg tenslotte 
de dood toe. 

Overal verdriet en dood, 
in heel het land. 

Maar de dood sloeg de kinderen van Israël over, 
ging aan hun huizen voorbij. 



Zij bleven gespaard, zij gingen op weg, 

een nieuw land, een nieuwe toekomst tegemoet. 
Het verhaal van Pesach is het verhaal 

van bevrijding, tegen onderdrukking en uitbuiting 
door de farao’s van alle tijden, 

door allen die denken dat hun macht hun recht is. 
Elke mens is geboren om in vrijheid mens te zijn. 
En omdat vrijheid steeds bedreigd wordt, 

is Pesach het verhaal van de hoop, 
hoop op vrijheid voor mensen 

die weinig hebben en weinig zijn; 
hoop op vrijheid voor mensen 
die verstikt dreigen te worden 

door teveel voorrechten, 
door overmaat van ‘hebben’ die het ‘zijn’ aantast. 

Alleen solidariteit en kameraadschap 
zullen leven mogelijk maken. 
Johannes heeft ooit geschreven: 

‘Wij weten dat wij overgegaan zijn 
uit de dood in het leven, 

omdat wij de broeders en zusters liefhebben, 
wie niet liefheeft, blijft in de dood!’ 
Gebrek aan solidariteit is in de dood blijven, 

is Egypte uitroepen tot ‘het land’. 
 

Pasen roept ons op tot opstanding en verzet, 
tot keuze voor het leven, 
om niet te blijven in de dood. 

Dat komt neer op: solidariteit of individualisme. 
En je niet afvragen: ‘En ik dan? Hoe komt het met mij?’ 

‘In mijn hand ben je veilig’, zegt de Eeuwige. 
Dat moet genoeg zijn voor mensen 
die nú kunnen leven, 

genoeg om nú op te staan voor het leven. 
Of de dood het zal afleggen tegen het leven 

hangt af van de opstand tegen de dood 
in en om ons heen. 

De opstand van het volk 
maakt opstanding mogelijk van allen 
die door machten werden gedood. 

 
Als voorbeeld van die vorm van opstanding beschrijft Dorothee Sölle een 

persoonlijke ervaring uit Chili, waar ze een keer was. Daar vertelden mensen 
haar dat er tijdens het bewind van dictator Pinochet een demonstratie was 
geweest in het stadion. Daar waren zo’n 2000 arbeiders bijeen op de Dag van de 

Arbeid, 1 mei. 
Plotseling begonnen ze namen te roepen van degenen die hun kameraden waren 

geweest. 
Ze riepen: ‘Pablo Neruda!’ 
De hele menigte riep toen: ‘Presente’! 

Zo ging dat voort. Steeds waren er pauzes. 
Tenslotte riep iemand: ‘Salvador Allende!’ 

En de hele menigte riep: ‘Presente!’ 
 



Want zie, zegt de Eeuwige, 

Ik heb je in de palm van mijn hand gegrift. 
Daarom moet ieder zich nu afvragen 

of hij of zij zelf uit Egypte is getrokken. 
Want, zo zegt de oude joodse traditie: 

wij doen dit alles vandaag 
om wat de Eeuwige voor míj heeft gedaan 
toen ík uit Egypte trok. 

 
lied  Ga met ons mee op onze wegen (ZZZ 32) 

 
leestekst: Het laatste avondmaal (naar Lucas 11, 14-21) 
 

Toen de tijd was aangebroken, 
op de dag van de Matsos 

waarop het paaslam moet worden geslacht, 
ging Jezus met de leerlingen aan tafel. 
Hij sprak: Met hart en ziel heb ik  

ernaar verlangd dit paasmaal met jullie te eten 
eer ik de dood onderga. 

Want ik zeg jullie: Ik zal dit niet meer eten 
totdat het zijn voltooiing vindt 
in het koninkrijk van God. 

 
Toen nam hij de beker, 

sprak er een zegen over uit en zei: 
Neemt deze beker en laat hem rondgaan, 
want ik zeg je, van nu af aan drink ik niet meer 

van deze vrucht van de wijnstok, 
totdat het koninkrijk van God gekomen is. 

Toen nam hij het brood, 
sprak er een zegen over uit, 
brak het in stukken en reikte het hun toe, 

zeggend: Dit is mijn lichaam 
dat voor jullie prijsgegeven wordt. 

Doet dit tot mijn gedachtenis. 
Na de maaltijd nam hij opnieuw een beker, zeggend: 

Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, 
dat voor jullie wordt uitgestort. 

 

 
lied  Op de avond, toen de uittocht (NLB 395) 

 
 
enkele gedachten bij ‘Liefde en Passie’ 

 
Liefde en passie, het zijn woorden die passen bij deze dagen. En ja, het is 

natuurlijk ook een knipoog naar het brood dat wij straks breken en delen, brood 

met die naam van een bekende grootgrutter in ons land. 

Liefde en passie, het zijn woorden die ons vertellen over het leven van Jezus. 

Over zijn liefde en mededogen voor de mensen, over zijn passie voor recht en 

gerechtigheid, zijn passie om mensen te helen, zowel geestelijk als lichamelijk. 



Die woorden vertellen ook over zijn passie om mensen met elkaar en met God te 

verbinden en hen weg te leiden uit allerlei vormen van onvrijheid, van slavernij. 

 

De tekening die ik vond en die op de voorkant van het liturgieboekje staat laat 

die liefde zien in de vorm van het hart. De passie is verbeeld in de druiven. 

Eenmaal geperst en verder bewerkt worden ze tot sap of wijn, maar ze verwijzen 

ook naar vergoten bloed, naar leven dat wordt genomen of gegeven. En tenslotte 

zien we de gebroken aren, een verwijzing naar de graankorrel die pas vrucht 

voortbrengt als hij in de aarde wordt gezaaid en sterft of, zoals het in Johannes 

12:24 staat: “Waarachtig, ik verzeker jullie: als een graankorrel niet in de aarde 

valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel 

vrucht.” 

 

Deze dagen staan in het teken van liefde en passie: Gods liefde die zich laat zien 

in de mens Jezus en in zo heel veel andere mensen. Het is een liefde die gepaard 

kan gaan met passie, met lijden, omdat die goddelijke liefde niet zichzelf zoekt, 

maar juist zichzelf weggeeft, zoals de graankorrel zichzelf weggeeft. In het 

verborgene, gevoed door de aarde, ontkiemt vervolgens het graan en zoekt zich 

een weg naar het licht, het groeit en rijpt en draagt vrucht. Een prachtig beeld! 

 
stilte 

 
orgelspel 
 

open ruimte 
 

 
delen van brood en wijn 
 

inleidende woorden 
 

Brood en wijn delen betekent het samen gedenken van leven, sterven en 

opstanding van Jezus. Het betekent ook gemeenschap vieren, enigheid 

vieren, zoals dat in doperse kring vaak wordt genoemd.  

Deze tafel is ‘een tafel van samen’, een tafel van overvloed. Rond deze 

tafel vieren we onze vrijheid, vieren we het leven. Leven dat altijd weer 

bedreigd wordt, verminkt, vermoord. Maar ook altijd weer nieuw 

ontspringt aan de Bron van leven. 

 

Rond deze tafel delen we ook het visioen van de profeet Jesaja. Het is het 

beeld van een wereldwijde tafelgemeenschap waar honger niet meer is en 

oorlog nog slechts een vage herinnering.  

We delen de droom van vrede tussen de wereldvolken, beschreven in 

Jesaja 11: de droom over verdreven tirannen; de droom over een kind dat 

kalf en leeuw tezamen hoedt, over wolf en lam, panter en bokje slapend 

zij aan zij. 

 



Voordat we samen de nood van deze wereld en van de mensen en dieren 

in de wereld bij God brengen, brengen we eerst onze gaven bijeen. Gaven 

die eveneens bestemd zijn voor mensen in moeilijke situaties. 

 

Ik vraag u om tijdens het collecteren alvast na te denken over een korte 

voorbede voor iemand of voor een situatie en die straks tijdens de 

voorbeden hardop te delen. Zo bidden we écht samen. Het zitten rond 

deze tafel nodigt uit voor zo’n intieme vorm van samen bidden. Als u 

iemand met name wilt noemen, noem dan alleen de voornaam (privacy!) 

 

collecte voor de hospices in Twente 
 
voorbeden vanuit de kring 

 
stil gebed 

 
we vatten al onze beden, uitgesproken of niet uitgesproken samen in het 

gebed van Jezus: 
 
Onze Vader in de hemel,  

laat uw naam geheiligd worden,  
laat uw koninkrijk komen  

en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.  
Vergeef ons onze schulden,  

zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.  
En breng ons niet in beproeving,  

maar red ons uit de greep van het kwaad.  
Want aan u behoort het koningschap,  
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen. 

 
brood en wijn en druivensap ont-dekken. 

 
tafelgebed (naar Sytze de Vries) 
 

God, 
ons leven is gedeeld door Jezus,  

jouw zoon, mens naar jouw hart. 
Hij had dat leven lief 
als gave uit jouw hand. 

Wat wij zijn en doen, 
ons leven hier, 

ons dagelijks brood, 
laat het naar zijn liefde smaken. 
 

Zo bieden wij jou ons leven aan: 
aanvaard het, 

houd het vast 
en kleur het 
met zijn overgave 

en zijn opstanding. 
Amen. 



 

lied  Die met ons deelt (NLB 234) 
rondgaan met brood 

 
lied  Die met ons deelt (NLB 234) 

rondgaan met de wijn en druivensap 
 
we wensen elkaar vrede 

 
slotwoorden en zegenbede 

 
Deze avondmaalsviering is bijna weer ten einde. We gaan zo weer naar de plek 
waar we wonen. 

 
Daar wacht het doodgewone leven, 

het bijna onbegonnen werk. 
In de doordeweekse maalstroom 
slijt de glans van onze dromen. 

 
Als wij dan gaan en hardop durven doen 

wat hier in stilte is gedroomd en gehoopt, 
bid dan om nieuwe geestkracht, 
om vuur dat branden blijft. 

 
Laten we God vragen om zijn/haar zegen daarbij. 

 
Eeuwige,  
behoed ons 

zegen ons 
bewaar ons 

 
Jij die ons hebt toegekeerd 
naar elkaar, 

 
om elkaar 

te zegenen 
te bewaren 

te behoeden 
Amen.  

 

 
avondlied  De zon daalt in de zee (NLB 253) 

 
doven van de kaarsen 
 

orgelspel na afloop van de dienst 
 

 


