
Witte Donderdag: Icoon van de Gastvrijheid. 
Stille Week 2021 Iconen: Vensters op God 

 

In deze dienst gedenken we het laatste wat Jezus Christus deed voor hij 
gevangengenomen werd: het delen van de maaltijd met zijn leerlingen. We lezen 

een stuk uit het Johannesevangelie, waarin hij de maaltijd houdt met zijn discipelen 
en als teken van gastvrijheid de voeten wast van zijn discipelen. Jezus draagt zijn 

leerlingen de gastvrijheid in ere te houden. Als leerlingen van Jezus, willen we 
daarover nadenken, ook door het doorzien van deze Icoon van de Gastvrijheid, dat 
het verhaal vertelt uit Genesis:  van God die op bezoek komt bij Abraham. Door de 

open structuur van de icoon worden wij als het ware bij God aan tafel genodigd.   
De lezingen zijn uit de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004.  

Voorganger: Ada Endeveld    Lector: Sietske Stronks  Organist: Jan Stronks 
 
Stilte 
Voorganger: Christus is zijn weg gegaan tot op het kruis. 
Allen: Daarom heeft God hem verheven 
Voorganger: en hem een naam gegeven  
boven alle naam 
 
Wij lezen psalm 116  
afgewisseld met lied 564 a  
Het kruis van de Heer is onze trots 
in Christus ons heil en ons leven. 
 
Muziek: Lied 556  
 
Gebed van de dag 
 
Eerste lezing: Genesis 18: 1-15 
1De HEER verscheen opnieuw aan Abraham, bij de eiken van Mamre. Op het heetst 
van de dag zat Abraham in de ingang van zijn tent. 2Toen hij opkeek, zag hij even 
verderop plotseling drie mannen staan. Onmiddellijk snelde hij de tent uit, naar hen 
toe. Hij boog diep 3en zei: ‘Heer, wees toch zo goed uw dienaar niet voorbij te 
gaan. 4Ik zal wat water voor u laten halen zodat u uw voeten kunt wassen, maak het 
u hier onder de boom intussen gemakkelijk. 5Ik zal u ook iets te eten brengen, zodat 
u weer op krachten kunt komen voordat u verdergaat. Daarvoor bent u immers bij uw 
dienaar langsgekomen?’ Zij antwoordden: ‘Wij nemen uw uitnodiging graag aan.’ 
6Abraham haastte zich naar de tent, naar Sara. ‘Vlug,’ zei hij, ‘drie schepel fijn meel! 
Maak deeg en bak brood.’ 7Daarna snelde hij naar de kudde, zocht een mooi kalf uit 
dat er mals uitzag, en gaf dat aan een knecht, die het onmiddellijk klaarmaakte. 8Hij 
haalde boter en melk, nam het gebraden kalf en zette alles aan zijn gasten voor. 
Terwijl zij aten, bleef hij bij hen staan onder de boom. 
9‘Waar is Sara, uw vrouw?’ vroegen zij hem. ‘Daar, in de tent,’ antwoordde hij. 10Toen 
zei een van hen: ‘Ik kom over precies een jaar bij u terug en dan zal uw vrouw Sara 
een zoon hebben.’ Sara, die in de ingang van de tent stond, achter de man, hoorde 
dat. 11Nu waren Abraham en zij op hoge leeftijd gekomen en de jaren dat een vrouw 
vruchtbaar is, lagen al ver achter haar. 12Daarom lachte ze in zichzelf. Zou de liefde 
voor mij dan nog weggelegd zijn? dacht ze. Ik ben immers verwelkt, en ook mijn man 
is al oud. 13Toen vroeg de HEER aan Abraham: ‘Waarom lacht Sara, waarom vraagt 
ze zich af of ze op haar leeftijd nog wel een kind ter wereld kan brengen? 14Is ook 
maar iets voor de HEER onmogelijk? Op de vastgestelde tijd, over precies een jaar, 
kom ik bij je terug en dan heeft Sara een zoon.’ 15Geschrokken ontkende Sara: ‘Ik 
heb niet gelachen.’ Maar hij zei: ‘Ja, je hebt wel gelachen.’ 
 
 



Orgelspel: Lied 382: 1,3 
 
1 O alle gij dorstigen, komt tot de stromen 

en gij die geen geld hebt, treedt nader en eet. 

Ja, zonder uw geld en uw goed moogt gij komen. 

Om niet staat de tafel des Heren gereed 

met wijn en met melk uit Gods eigen domeinen 

voor al zijn genodigden, groten en kleinen. 

  

3.O zoekt toch de Here, hier wordt Hij gevonden. 
 Aanbidt Hem en prijst Hem, hier is Hij nabij. 
 Nu is het de goede, gezegende stonde. 
 Nu maakt Hij van blaam en van smetten u vrij. 
 De vallende mensen die nu zich bekeren 
 zijn heiligen Gods aan de tafel des Heren. 

 
 
Evangelielezing  Johannes 13: 4-11 
4stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om 5en 
goot water in een waskom. Hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen en droogde 
ze af met de doek die hij omgeslagen had. 6Toen hij bij Simon Petrus kwam, zei deze: ‘U 
wilt toch niet mijn voeten wassen, Heer?’ 7Jezus antwoordde: ‘Wat ik doe, begrijp je nu 
nog niet, maar later zul je het wel begrijpen.’ 8‘O nee,’ zei Petrus, ‘míjn voeten zult u niet 
wassen, nooit!’ Maar toen Jezus zei: ‘Als ik ze niet mag wassen, kun je niet bij mij 
horen,’ 9antwoordde hij: ‘Heer, dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn 
hoofd!’ 10Hierop zei Jezus: ‘Wie gebaad heeft hoeft alleen nog zijn voeten te wassen, hij is 
al helemaal rein. Jullie zijn dus rein – maar niet allemaal.’ 11Hij wist namelijk wie hem zou 
verraden, daarom zei hij dat ze niet allemaal rein waren. 
 
Muziek: Lied 998 
 
Overweging 
 
Orgelspel: Lied 569: 1,3, 4 
 
Toen Jezus wist nu is gekomen 
het uur om door de nacht te gaan 
heeft hij een linnen doek genomen 
en water in een schaal gedaan 
 
Zo is de heer een knecht geworden 

en tot de bodem toe gegaan 
om ons met ootmoet te omgorden, 
Hij doet ons zijn geringheid aan. 
 
Heer van mijn hart, u bent gekomen 

de nacht door naar de grote dag, 
ik heb in eenvoud aangenomen,  
dat ik u daarin volgen mag. 
 
Dank- en Voorbeden 
 



 
 
MAALTIJD VAN DE HEER 
V. De Heer zij met u 
A: zijn Geest in ons midden 
V. Heft uw harten omhoog. 
A: Wij heffen ons hart op tot God 
V: Brengen dank aan de Heer onze God     
A: Hij is het waard onze dank te ontvangen.  
 
Tafelgebed: Marcus 14: 17-20 en 22-26  
17Toen de avond was gevallen, kwam hij met de twaalf. 18Terwijl ze aanlagen voor de 
maaltijd, zei Jezus: ‘Ik verzeker jullie: een van jullie, die met mij eet, zal mij 
uitleveren.’ 19Ze werden bedroefd en vroegen een voor een aan hem: ‘Ik ben het toch 
niet?’ 20Maar hij zei tegen hen: ‘Het is een van jullie twaalf, die met mij uit dezelfde 
kom eet.  
22Terwijl ze aten, nam hij een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood, 
deelde het uit en zei: ‘Neem hiervan, dit is mijn lichaam.’ 23En hij nam een beker, 
sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker, en allen dronken eruit. 24Hij zei tegen 
hen: ‘Dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen vergoten wordt. 25Ik 
verzeker jullie: ik zal niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot de dag komt 
dat ik er opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van God.’ 
Samen bidden wij: Onze Vader… 
 
Muziek: Lied 405 
 
Wij wensen elkaar de vrede van Christus 
Delen van brood en Wijn 
 
Orgelspel: Lied 538: 1, 4 
 
.Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd 
is leven van genade buiten de eeuwigheid 
is leven van de woorden die opgeschreven staan, 
en net als Jezus worden die 't ons heeft voorgedaan. 
 
4.Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd 
dat is de Geest aanvaarden die naar het Leven leidt, 
de mensen niet verlaten, Gods Woord zijn toegedaan, 
dat is op deze aarde de duivel wederstaan. 
 
Door allen gesproken zegenbede zonder gezongen einde voor verstilling. 
Allen: Moge de Vader met ons gaan 
Vg:      en zijn naam waarmaken:  

Ik Zal Er Zijn 
Allen: Moge Jezus Christus in je gedachten zijn 
Vg:      Als een Heer die dient 
Allen: Moge de Heilige Geest inzicht geven 
Vg:      Zodat je ruimte kunt maken voor de  
           Levende God in je eigen leven 
Allen: Amen  
 
We verlaten in stilte de kerk 
 
 
 


