
Liturgie 

voor de viering van het Avondmaal 
en aandacht voor de Seidermaaltijd

op Witte Donderdag, 6 april 2023, in de Amstelkerk

welkom 

groet
dominee: de Heer is met jullie
allen: ook met jou is de Heer! 

zingen psalm 81: 1, 2 en 4

elkaar groeten

zingen lied 287

verhaal uit het Oude Testament 
over Mozes bij de Farao



de tien plagen
en de uittocht uit Egypte

zingen psalm 81: 5 en 11

inleiding op de Seidermaaltijd

vraag: Waarom staan hier allemaal etenswaren op tafel: een 
gebraden ei, radijs en peterselie, gebraden been, matzes, een sausje
met een moeilijke naam, bitterkruid, zout water …?  Dat hebben 
we anders nooit! 

voorganger geeft antwoord op elk van de vragen hieronder

Waarom staan er matzes op tafel? 
Waarom ligt er een botje op tafel? 



Waarom aten ze groente? 
Wat is dat voor een sausje? 
Wat is de betekenis van het ei? 
Wat zit er in dat kommetje? Het lijkt gewoon water. 
Waarom drinken ze wijn? 

vraag: Waarom vieren wij de maaltijd niet meer met al deze 
dingen? Wij hebben alleen brood en wijn om te delen. 

zingen lied 395

liturgiemaker: ná lied 395 onderstaand plaatje! 

lezen uit de Bijbel, Marcus 14: 22-25 



inleidende woorden op het delen van het brood

tijdens het delen van het brood zingen we

inleidende woorden op het delen van de ‘wijn’

delen van de wijn (het is druivensap) 



bidden
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, 
gelijk op de aarde alzo ook in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid 
tot in eeuwigheid. Amen.

maaltijd 

zingen na de maaltijd
(mel lied 469: Ik ben een engel van de Heer)

Wij danken U voor al wat leeft,
voor wat er groeit en zich beweegt,
voor ieder woord dat ons bereikt
en ieder mens die ons bevrijdt!

Wij danken U voor brood en wijn,
voor Hem die ons tot spijs wil zijn,
voor wat zijn woord onder ons doet,
al wat het schenkt aan levensmoed.

Wij danken U dat Gij vanouds
de wereld in uw handen houdt;
dat Gij ons kent bij onze naam:
wij danken U dat wij bestaan!

dank- en voorbeden



zingen lied 556 (staande)
Alles wat over ons geschreven is,
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,
alle geboden worden thans voldragen,
alle beproeving van de wildernis.

Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan,
aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven,
ons is een lofzang in de mond gegeven 
sinds Gij de weg van ‘t offer zijt gegaan.

Dit is uw opgang naar Jeruzalem
waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen,
vrede aan allen die uw Naam verhogen:
heden hosanna, morgen kruisigt Hem!

zegen
De Heer zegene u 
en Hij behoede u,
de Heer doet zijn aangezicht over u lichten 
en zij u gandig,
de Heer verheffe zijn aangezicht over u 
en geve u vrede.

iedereen zegt: "Amen"




