
Witte Donderdag in Ommen op 9 april 2020 

Muziek/lied  Aber du weißt den Weg für mich 

 

Welkom 

Uit het evangelie naar Lucas hoofdstuk 22 (8-13) 

Jezus stuurde Petrus en Johannes er op uit met de opdracht: 'Ga ons 
paasmaal voorbereiden'. 
'Waar wil je dat we het voorbereiden?' vroegen ze hem. 
Hij zei hun: 'Meteen als je de stad inkomt, treffen jullie een man die een 
kruik water draagt; volg hem naar het huis waar hij binnengaat en zeg 
tegen de heer van het huis: 
De meester laat u vragen, waar is het vertrek waar ik met mijn leerlingen 
het paasmaal kan houden? Hij wijst je dan een ruime bovenzaal, die al is 
ingericht; maak het daar klaar.' 
Ze vertrokken, en troffen het zo aan als hij hun gezegd had, en ze 
maakten het paasmaal klaar. 

Voorbereiding van de tafel 

Muziek/lied  Sela: Aan uw tafel  

Uit het evangelie naar Johannes hoofdstuk 13 (1-10) 



 “Het paasfeest was op handen. Onder de maaltijd, stond Jezus van de 
tafel op. In het bewustzijn dat de Vader Hem alles in handen had 
gegeven en dat hij van God was uitgegaan en naar God terugkeerde, 
legde Hij zijn bovenkleren af, nam een linnen doek en omgorde zich 
daarmee. Daarop goot Hij water in een wasbekken en begon de voeten 
van de leerlingen te wassen en ze met de doek waarmee Hij omgord 
was, af te drogen. Zo kwam Hij bij Simon Petrus die echter tot Hem zei: 
'Heer, wilt gij mij de voeten wassen?' Jezus gaf hem ten antwoord: 'Wat 
ik doe begrijp je nog niet, maar later zul je het inzien'. 
Toen zei Petrus tot Hem: 'Nooit in der eeuwigheid zult Gij mij de voeten 
wassen!' Jezus antwoordde: 'Als jij je niet door mij laat wassen, kun je 
mijn deelgenoot niet zijn'. Daarop zei Petrus tot Hem: 'Heer, dan niet 
alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd'. Maar Jezus 
antwoordde: 'Wie een bad genomen heeft, hoeft zich niet meer te 
wassen, tenzij de voeten, hij is immers helemaal schoon.” 

Lied 998 “Je hebt je vrienden toen bijeen geroepen” 
 
 

Over ‘Water’ 
 
Muziek: O Lord, hear my prayer (1x) 

Voorbeden 

Muziek: O Lord, hear my prayer (1x) 

Over ‘Brood en wijn’ 

Lied  ‘Treur niet’ -  Edwin Jonker (The Passion 2019, een lied van 
Diggy Dex) 

 

Luthers Avondgebed 

 


