ORDE VAN DIENST
voor de (online) viering op
Donderdag 1 april 2021
in de Dorpskerk
aanvang: 19.30 uur
~ Witte Donderdag ~
Voorganger
Ouderling van dienst
Diakenen
Orgel
Solisten

: ds. Jaap van de Meent
: Kees van Riessen
: Ineke Abbekerk, Klaas van Giffen, Kees van Krimpen
: Agnes van Bekkum
: Ineke Dercksen, Annet Swarts,
Bram Coops, Peter Folstar

VIERING VAN DE MAALTIJD VAN UITTOCHT ROND DE TAFEL

auteur © jorisvo - #FO43814035

Orgelspel: Ach wir armen Sünder – Matthias Weckmann (1616-1674)
Opgang (de gemeente gaat staan)
Aanvangslied (solisten): Lied 558: 1, 2, 3 en 4

2.

Heer, om uw zachtmoedigheid,
vorst die op een ezel rijdt
en om Sions onwil schreit,
Kyrie eleison.

3.

Om de zalving door een vrouw,
vreugdeolie, geur van rouw,
teken van wat komen zou,
Kyrie eleison.

4.

Om het brood, Heer, dat Gij breekt,
om de beker die Gij reikt,
om de woorden die Gij spreekt,
Kyrie eleison.

Moment van stilte
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Bemoediging
Voorganger:

Groet
Voorganger:

Onze hulp is in de naam van de Heer
Die hemel en aarde gemaakt heeft
Wees ons genadig God, wees ons nabij.
Laat ons niet ontbreken op het feest,
dat Gij ons hebt bereid.
Verzamel ons bij de uittocht van Jezus Messias
en bekleed ons met het licht en de liefde van uw Zoon.
Amen.
Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van de Heer Jezus Christus
Amen.

Hierna gaat de gemeente zitten
PSALMGEBED
Voorganger:

Haast u, o Heer, tot mijn hulp
en wees tot mijn redding gereed!

Schriftlezing uit Psalm 81
1 Voor de koorleider. Op de wijs van De Gatitische. Van Asaf.
2 Jubel voor God, onze sterkte,
juich voor de God van Jakob,
3 zing een lied en sla de tamboerijn,
speel op de harp en de lieflijke lier,
4 blaas op de ramshoorn bij nieuwemaan
en bij vollemaan voor onze feestdag,
5 want dat is een opdracht aan Israël,
een voorschrift van Jakobs God.
6 Daartoe verplichtte hij Jozef,
toen hij optrok tegen Egypte.
Onvermoede woorden hoor ik zeggen:
7 ‘Ik nam de last van je schouder,
je hand raakte geen draagkorf meer aan.
8 Riep je om hulp, ik redde uit de nood
en gaf antwoord uit het duister van de donder.
Ik stelde je op de proef bij het water van Meriba: sela
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9 “Hoor, mijn volk, ik moet je vermanen,
Israël, luister naar mij.
10 Laat geen andere god bij je toe,
buig je niet voor een vreemde god,
11 ik ben de HEER, je God,
die je wegleidde uit Egypte –
open wijd je mond, ik zal hem vullen.”
12 Maar mijn volk luisterde niet,
Israël wilde niet van mij weten.
13 Toen liet ik hen begaan,
koppig volgden zij hun eigen inzicht.
14 Ach, wilde mijn volk maar horen,
wilde Israël mijn wegen maar volgen.
15 Spoedig zou ik zijn vijanden vernederen,
zou mijn hand zich keren tegen zijn belagers.
16 Wie de HEER haten, zouden kruipen voor zijn volk,
dat zou voor altijd hun lot zijn.
17 Maar Israël zou hij voeden met de edelste tarwe –
ja, jou zou ik spijzigen met honing uit de rots.’
Lied (solisten): Lied 195
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Schriftlezing: Exodus 12: 1-11; 15
Pesachfeest en uittocht uit Egypte
1 De HEER zei tegen Mozes en Aäron, nog in Egypte: 2 ‘Voortaan moet deze
maand bij jullie de eerste maand van het jaar zijn. 3 Zeg tegen de hele gemeenschap
van Israël: “Op de tiende van deze maand moet elke familie een lam of een bokje
uitkiezen, elk gezin één. 4 Gezinnen die te klein zijn om een heel dier te eten, nemen
er samen met hun naaste buren een, rekening houdend met het aantal personen en
met wat ieder nodig heeft. 5 Het mag het jong van een schaap zijn of het jong van
een geit, als het maar een mannelijk dier van één jaar oud is zonder enig gebrek.
6 Houd dat apart tot de veertiende van deze maand; die dag moet de voltallige
gemeenschap van Israël de dieren in de avondschemer slachten. 7 Het bloed moeten
jullie bij elk huis waarin een dier gegeten wordt, aan de beide deurposten en aan de
bovendorpel strijken. 8 Rooster het vlees en eet het nog diezelfde nacht, met
ongedesemd brood en bittere kruiden. 9 Het dier mag niet halfgaar of gekookt
worden gegeten, maar uitsluitend geroosterd, en in zijn geheel: met kop, poten en
ingewanden. 10 Zorg dat er de volgende morgen niets meer van over is. Mocht er
toch iets overblijven, dan moet je dat verbranden. 11 Zo moeten jullie het eten:
met je gordel om, je sandalen aan en je staf in de hand, in grote haast.
Dit is een maaltijd ter ere van de HEER, het pesachmaal.
15 Eet dan zeven dagen lang ongedesemd brood, en verwijder meteen op de eerste
dag alle zuurdesem uit jullie huizen; wie op een van die zeven dagen iets eet dat
zuurdesem bevat, moet uit de gemeenschap van Israël gestoten worden.
Lied (solisten): Lied 395: 1 en 4
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4.

Op die maaltijd van het paasfeest,
op de avond voor zijn dood
zei Hij: zelf zal Ik er bij zijn
op het feest waar jullie vrij zijn,
op de maaltijd die God aanricht,
en dat feest wordt groot!
Wij gaan rond met het brood,
wij gaan rond met de wijn,
want iedereen mag leven
en vrolijk zijn.
Wij gaan rond met het brood,
wij gaan rond met de wijn,
want iedereen mag leven
en vrolijk zijn.
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Evangelielezing: Johannes 13: 1-15
1 Het was kort voor het pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat hij
uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die hem in de
wereld toebehoorden lief, en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan. 2 Jezus en
zijn leerlingen hielden een maaltijd. De duivel had intussen Judas, de zoon van
Simon Iskariot, ertoe aangezet Jezus te verraden. 3 Jezus, die wist dat de Vader hem
alle macht had gegeven, dat hij van God was gekomen en weer naar God terug zou
gaan, 4 stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen
doek om 5 en 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. 6 Toen hij bij Simon
Petrus kwam, zei deze: ‘U wilt toch niet mijn voeten wassen, Heer?’
7 Jezus 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,’ 9 antwoordde hij:
‘Heer, dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd!’
10 Hierop zei Jezus: ‘Wie gebaad heeft hoeft alleen nog zijn voeten te wassen, hij is
al helemaal rein. Jullie zijn dus rein – maar niet allemaal.’ 11 Hij wist namelijk wie
hem zou verraden, daarom zei hij dat ze niet allemaal rein waren.
12 Toen hij hun voeten gewassen had, deed hij zijn bovenkleed aan en ging weer
naar zijn plaats. ‘Begrijpen jullie wat ik gedaan heb?’ vroeg hij. 13‘Jullie zeggen
altijd “meester” en “Heer” tegen mij, en terecht, want dat ben ik ook.
14 Als ik, jullie Heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars
voeten wassen. 15 Ik heb een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan,
moeten jullie ook doen.
Lied (solisten): Lied 569: 1, 2, 3 en 4
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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.

OVERDENKING
Lied (solisten): Drop, drop slow tears (Orlando Gibbons (1582-1650)
Vertaling: Sytze de Vries
Val, traan na traan
Als jij de voeten wast
Van wie mij met zijn liefde heeft verrast
Als mijn verdriet
Zo zijn genade smaakt
En niet de zonde zoekt die roept om wraak
Spoel met je mee
Mijn zonden, mijn verdriet,
Tot hij die enkel door mijn tranen ziet.
Gebeden en stil gebed
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Lied (solisten): Gezang 366: 1, 4 en 6

4. Gij zegt: wordt vrij
en komt tot Mij,
mijn juk is licht te dragen!
Maar ik ga uw woord voorbij
en ik pluk de dagen.

6. Keer mij tot U
opdat ik zie
uw land van melk en honing:
waar uw Vaders wil geschiedt
is mijn spijs, mijn woning!

NODIGING
Tafelgebed (solisten): Lied 403d
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Gebed des Heren – Onze Vader
Vredeswens
Delen van brood en wijn
Lied (solisten) tijdens de maaltijd: Taize - 3 x zingen

Lied (solisten): Taize – 3x zingen

Dankgebed
Slotlied (solisten) (staande): Lied 556: 1, 3, 4 en 5
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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.

4.

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.

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!

Zegen, beantwoord met door allen gesproken: Amen
Orgelspel: Meinem Jesum lass ich nicht, weil er sich für mich gegeben
Gottfried August Homilius (1714-1785)

U krijgt van de koster een teken dat u de kerk mag verlaten.
(met uw mondkapje voor)

***
Na deze dienst kunt u via www.radiobloemendaal.nl luisteren naar een
integrale versie van de Mattheüs Passion
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Goede Vrijdag 2 april 2021 – Online dienst
aanvang 19.30 uur
Voorganger: Juup van Werkhoven- Romeijn
M.m.v. Jeanny Beerkens – cello en Jussie Paananen - viool
***
Stille Zaterdag – geen dienst
***
PASEN zondag 4 april 2021 – Online dienst
aanvang 10.00 uur
Voorganger: Jaap van de Meent
M.m.v. Maarten Lagrand - trompet
Alle diensten zijn te beluisteren en te bekijken via
www.radiobloemendaal.nl
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