
   

K e r k b r i e f 
  

 
14 april 2022 – Dorpskerk Bathmen 

Maaltijd van de Heer 
 

Witte Donderdag 
 
 
 
 
Aan de dienst werken mee 
 

Voorganger Ds. Gert Wijnstok 
Orgel + Cantor Ingeborg van Dokkum-Prins 

M.m.v. de cantorij  

Ouderling van dienst Ankie Borger 

Diakenen van dienst Petri van der Kolk en Tonny Oplaat 

Lector  Elly Meuleman 
Camera André Olden 
Geluid Be Meijer 
PowerPoint Silke Wijnstok 
Koster  Tonnie Roeterdink 

 
 
 



  

ORDE VAN DIENST 
 
OM TE BEGINNEN 
 
Orgelspel Jesu, meine Freude (BWV 713) - J.S. Bach (1685-1750) 
Gemeenteleden kunnen zich in de stilte van het eigen hart 
voorbereiden op deze Drie dagen van Pasen. 
 
Welkom – door de ouderling van dienst (o) 
 
(We gaan staan) Zingen openingslied LB 287; 1 ‘Rond het licht dat 
leven doet’ 
 
Bemoediging  
o: Onze hulp is in de Naam van de EEUWIGE 
a: Die hemel en aarde gemaakt heeft, 
o: Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
a: en niet loslaat het werk van Zijn handen. 
 
Gebed van toenadering besloten met 
o: (…) 
    Vernieuw ons naar het beeld van Jezus Christus 
a: opdat wij waarlijk uw kinderen mogen zijn  
     en U mogen liefhebben en dienen  
     met al onze krachten.  
     Amen.  
 
Groet - door de voorganger (v) 
v: De vrede van de Heer is met u! 
a: Zijn vrede is ook met u.  
v: Wenst elkaar de vrede.  
 
Zingen openingslied (vervolg) LB 287; 5 ‘Rond het licht dat leven 
doet’ (We gaan zitten)   
 
Witte Donderdag in oorlogstijd 



  

Kyriegebed, uitmondend in zingen door cantorij ‘Miserere Dei’ (Jan 
Pieterszoon Sweelinck)  

Miserere mei, Domine, et exaudi orationem meam. 
(Psalm 4:2d, Ontferm U over mij, Heer, en hoor mijn gebed.) 

 
Zingen LB 534 ‘Hij die de blinden weer liet zien’ 
 
RONDOM HET WOORD 
 
Gebed om opening 
 
Evangelielezing Lucas 22: 7-20 – door de lector 
Cantorij zingt LB 145a ‘Aller Augen warten auf dich, Herre’  
 
Woorden bij het WOORD   
Orgelspel Inleiding op lied 567 
 

Zingen LB 567 ‘Hij onthaalde ons aan tafel’ 
 
RONDOM DE TAFEL 
 
Voorbeden 
Na elke intentie wordt een kaarsje aangestoken met het licht van de 
Paaskaars, waarbij we zingen LB 368d ‘Houd mij in leven’  
Stil gebed 
Cantorij zingt LB 1011 ‘Da pacem, Domine’  
 
Tafelgebed (Sytze de Vries): 
 
 v:  De Heer zij met u! 
 a:  en met uw geest! 
 o:  Verheft uw harten! 
 a:  We zijn met ons hart bij de heer! 
 v:  Zegenen wij de Heer onze God! 
 a:  hem zeggen wij dank! 
 
 o:  U zegenen wij, EEUWIGE, 



  

  om de genezing van ons leven, 
  (…) 
 Zingen LB 985 ‘Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven’ 
  (…) 
 
Onze Vader 
Cantorij zingt ‘Agnus Dei’ (Georg Friedrich Händel) 
 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 
(Lam Gods, dat de zonden der wereld wegdraagt, 

 erbarm u over ons.) 
 

(We gaan in de kring staan) 
Brood voor onderweg en Wijn van het Koninkrijk, 
waarbij luisterlied: ‘Jesus Christ, bread of life’ (Taizé): 
 
 Jesus Christ, bread of life, those who come to you will not 
 hunger. 
 Jesus Christ, Risen Lord, those who trust in you will not thirst 
 
Dankgebed 
(We gaan zitten) 
 
Leegruimen van de liturgische tafel 
 
DE NACHT IN  
 
Schriftlezing Lucas 22: 39-46 
Zingen LB 852 ‘U komt mij, lieve God’ 
 
 
In stilte verlaten we de kerk 

 


