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Praeludiu m:  Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen, C. H. 
Rinck  

Welkom door  de ouderling van dienst.  

Aanvangslied: Lied 556 : 1,3,5; Alles wat over ons geschreven is gaat 
Gij volbrengen deze laatste dagen  (digitaal)  

1. Alles wat over ons geschreven is 
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen, 
alle geboden worden thans voldragen, 
alle beproeving van de wildernis. 

3. Jezus, de haard van uw aanwezigheid 
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken. 
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken, 
Gij hogepriester in der eeuwigheid. 

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

Bemoediging 

V: Wie woont in de hoede van de allerhoogste God 
A: overnacht in de schaduw van de Almachtige 
V: Bij nacht en ontij heb je niets te vrezen, 
A: hij is een schild, een muur om je heen. 

We gaan zitten 

Toelichting op de liturgische schikking 
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Kyrie-gebed, 

Besloten met kyrie en gloriahymne: lied 299 f. 

Gesproken door voorganger en lector : 

v:  Heer, ontferm u 
l:  Heer, ontferm u 
v:  Christus, ontferm u 
l:  Heer, ontferm u 
v:  Heer, ontferm u over ons 
l:  Heer, ontferm u over ons 
v:  tegen het donker laten wij zingen, 

meer dan een leven lang, grenzeloos groot, 
Heeft Hij hart voor mensen! 

l:  Glorie de Eeuwige, Hem alle eer! 
v:  Glorie aan God, alleen hoog in de hemel 
    en hier allerwegen, hier waar wij wonen 
    vrede voor mensen al zijn beminden- 
    zijn oog rust op hen. 
l:  Glorie de Eeuwige, Hem alle eer! 
v:  Laat onze adem U loven en zingen, 
l:   machtige God, U ons leven een lied! 
v:   Zegenen wij U al onze dagen, 
     dragen uw naam als een vuur met ons mee. 
l:    Machtige God, Gij licht zienderogen! 
v:  Machtige God, Gij Zoon en geliefde, 
    hoor naar ons roepen,vragen om vrede; 
    draag van ons weg alle dood zelfgekozen, 
l:  draag van ons weg heel de wereld van schuld. 
v:  Gij zijt de enige, Gij onze Heer! 
l:  Gij, toch de eerste, weg voor ons uit! 
V:  Onder uw vleugels vinden wij leven, 
      Komen op adem het duister voorbij. 
l:  Machtige God,Gij, Zoon en Geliefde, 
    krachtige Geest, alle glorie aan U! 
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Gebed van de Witte Donderdag 

Lezing : Exodus 12: 1, 15-20  (lector)  

Lied 738 : 1(orgel) 2 en 3 ( gesproken) en 4 (orgel) 

1. Kom zing het lied van Eva, 
de bron vol levenskracht, 
en zing het lied van Sara 
die moeder wordt en lacht 
en zing het lied van Hanna 
die God bestormt met haar gebed 
en zing omdat Maria 
Gods woord ter wereld brengt. 

2. Kom zing het lied van Sifra 
en Pua, die ’t bevel 
om jongetjes te doden 
tenietdoen bij de Nijl 
en zing het lied van Mirjam: 
in zee komt paard en ruiter om 
en zing het lied van Ester 
die massamoord voorkomt. 

3. Kom zing het lied van Tamar 
die opkomt voor haar recht 
en zing het lied van Rachab 
en haar geloofsgevecht 
en zing met Ruth uit Moab: 
in uw gemeente ben ik thuis, 
en zing ook van Batseba 
die meebouwt aan Gods huis. 
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4. Kom zing het lied van Anna 
die uitziet naar het kind 
en zing het lied van Marta 
die Jezus volgt en dient 
en zing van de Maria’s 
die steeds hem hebben bijgestaan 
en op de hemelbruiloft 
aan Jezus’ tafel gaan.  

Lezing : Johannes 13: 1-15 (voorganger) 

Lied 569: 1 ( orgel) 2 en 3 ( gesproken) en 4 (orgel) 

1. 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. 

2. Hij gaf ons zwijgende een teken 
en kwam ons voet voor voet nabij, 
Hij deed het water van zich spreken, 
het stort zich uit en reinigt mij. 

3. Zo is de Heer een knecht geworden 
en tot de bodem toe gegaan 
om ons met ootmoed te omgorden, 
Hij doet ons zijn geringheid aan. 

4. Heer van mijn hart, U bent gekomen 
de nacht door naar uw grote dag, 
ik heb in eenvoud aangenomen 
dat ik U daarin volgen mag. 

Overweging 

Orgelspel: Dein Will’gescheh, Herr Gott Choral nr 9 uit de 
Johannes Passion van J.S. Bach 
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Gedachtenis van het Avondmaal. 

lied 568 a (digitaal): Ubi Caritas et amor. 

Ubi caritas et amor, 
ubi caritas Deus ibi est. 

Overgang naar Goede Vrijdag 

Lezing: Marcus 14: 32- 42a. 

lied 180 (liedboek voor de kerken ’73)) : Gethsemane, die nacht 
moest eenmaal komen. 
1 (orgel), 2 en  3( gesproken)  , 6 (orgel) 

1.
  

Gethsémane, die nacht moest eenmaal 
komen.

De Heiland heeft bewust die weg genomen.

Hij laat zijn doel niet los, wijkt niet 
terzijde,

aanvaardt het lijden.

2
   Hoe dichtbij is de hof, waar Gij gewaakt hebt;

verstaanbaar is de klacht, die Gij geslaakt 
hebt.

Nog leeft de haat, die U kwam overvallen:

zo zijn wij allen.
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Luthers avondgebed 

Heer, blijf bij ons, 
Want het is avond en de nacht zal komen. 
Blijf bij ons en bij uw ganse kerk 
Aan de avond van de dag, 
Aan de avond van het leven, 
Aan de avond van de wereld. 
Blijf bij ons 
Met uw genade en goedheid, 
Met uw troost en zegen, 
Met uw Woord en sacrament. 
Blijf bij ons 
Wanneer over ons komt 
De nacht van beproeving en angst, 
De nacht van twijfel en aanvechting, 
De nacht van de strenge, bittere dood. 
Blijf bij ons  
In leven en sterven, 
In tijd en eeuwigheid. 

3
  

Wie heeft gewaakt van die het naaste 
stonden?

Hij heeft hen driemaal slapende gevonden.

hij ging terug en heeft alleen geleden,

eenzaam gebeden:

6
  

In angst en tranen werd zijn strijd 
gestreden.

Toen kon Hij toebereid naar voren treden.

De duisternis kon, wat zij mocht verzinnen,

Hem niet verwinnen.
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Amen. 

De paaskaars wordt brandend weg gedragen 

We verlaten in stilte de kerk.  
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