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VOORBEREIDING

orgelspel: 
Jesus Christus unser Heiland | Samuel Scheidt

welkom door de ouderling

zingen lied (allen gaan staan)
Tussentijds 157 
Gedenken wij dankbaar de daden des Heren

2.  Hoe hadden wij onze bestemming vernomen,
 was Jezus de weg niet ten einde gegaan.
 Wie zouden wij zijn, als Hij niet was gekomen
 om in zijn lichaam onze dood te doorstaan.

3. Hoe hadden wij ooit voor elkaar kunnen leven,
 had Hij ons de liefde niet voorgeleefd,
 die tot de dood zich prijs heeft willen geven,
 die, Zoon van God, ons aller slaaf is geweest. 

4. Gij eerste der mensen, die weerloos en eenzaam
 als graan in de aarde gestorven zijt,
 Gij wordt ons brood, maak ons met U gemeenzaam,
 van harte maak ons tot wederdienst bereid.

stilte, bemoediging en drempelgebed: 

v: Onze hulp is in de naam van de Heer 
a:  die hemel en aarde gemaakt heeft 
v: Dubbelzinnig is het leven,
 dubbelhartig zijn wij mensen,
 wij worden bedrogen
 en bedriegen onszelf,-
 wat is de waarheid?
 waar is een weg?

1. Ge - den-ken wij dank-baar de da-den des He-ren,

zijn    le -ven, zijn dood en ver  -  rij    -    ze  -  nis,

en    dat  wij op-recht   tot     Je - zus ons be - ke - ren

die   on - ze God en leids-man ten   le - ven      is.
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a: O God, kom ons te hulp,
v: niet om te ontsluieren
 alle geheimen van hemel en aarde,
 alle vragen te beantwoorden,
 alle raadsels op te lossen,
 maar om onze ogen te openen
 voor de baan van licht
 die uw Zoon is gegaan
 door het duister heen
 en om ons de moed te geven
 Hem te volgen op zijn woord.
a: Amen.
(allen gaan zitten)

psalm van Witte Donderdag: 67: 1, 2, 3

gebed van Witte Donderdag

DIENST VAN HET WOORD

gebed van deze zondag 

schriftlezing Matteüs 26: 26-30
26 Toen ze verder aten nam Jezus een brood, 
sprak het zegengebed uit, brak het brood 
en gaf de leerlingen ervan met de woorden: 
‘Neem, eet, dit is mijn lichaam.’ 27 En hij nam 
een beker, sprak het dankgebed uit en gaf 
hun de beker met de woorden: ‘Drink allen 
hieruit, 28 dit is mijn bloed, het bloed van het 
verbond, dat voor velen wordt vergoten tot 
vergeving van zonden. 29 Ik zeg jullie: vanaf 
vandaag zal ik niet meer van de vrucht van 
de wijnstok drinken tot de dag komt dat ik 
er met jullie opnieuw van zal drinken in 
het koninkrijk van mijn Vader.’ 30 Nadat ze 
de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze 
naar de Olijfberg.

schriftlezing Filippenzen 2: 5-11
5 Laat onder u de gezindheid heersen die 
Christus Jezus had. 6 Hij die de gestalte van 
God had, hield zijn gelijkheid aan God niet 
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vast, 7 maar deed er afstand van. Hij nam de 
gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan 
een mens. En als mens verschenen, 8 heeft 
hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot 
in de dood – de dood aan het kruis. 9 Daar-
om heeft God hem hoog verheven en hem de 
naam geschonken die elke naam te boven 
gaat, 10 opdat in de naam van Jezus elke knie 
zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en 
onder de aarde, 11 en elke tong zal belijden: 
‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de 
Vader.

zingen lied ‘Die rechtens God gelijk’
(melodie lied 650)

2. allen
Hij heeft zichzelf ontdaan 
van alle heerschappij
Hij kwam in ons bestaan,
Hij was een mens als wij.

3. allen
Hij werd ons aller knecht,
zijn deemoed was zo groot.
Hij stond voor ons terecht,
gehoorzaam totterdood.

4. mannen
Maar God heeft hem gesteld
hoog aan zijn rechterhand.
God heeft zijn naam gemeld
Aan hemel, zee en land,

5. vrouwen
opdat zijn macht verstaan
al wie Hij ‘t aanzijn geeft,
opdat in Jezus’ naam
zich buige al wat leeft,

6. allen opdat wij met elkaar
 God geven alle eer,
 belijdend voor elkaar
 dat Jezus is de Heer!

••• UITLEG EN VERKONDIGING ••• 

  1. allen

  Die     rech  -  tens  God  ge  -  lijk

  komt   van     de     Va  -  der   voort,

  de      Ko   -   ning  van   zijn    Rijk,

     Gods   beeld   en  schep-pend woord.
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zingen lied: ‘Waarachtig woord van leven’
(tekst Sytze de Vries, melodie lied 562)

2. Gij gaf Uzelf verloren
als zaad dat sterven moet,
begraven in de voren
van onze tranenvloed.
Gekiemd in het verborgen
bloeit Gij, de dood ontvlucht,
voorgoed in onze liefde.
De rank draagt goede vrucht.

3. Als paaslam aangewezen
als offerdier geslacht,
ontsluit uw bloed de deuren:
een uittocht uit de nacht!
Wij zijn genood ter bruiloft
met wijn, als bloed zo rood.
Uw liefde fonkelt vurig
en dit geheim is groot!

voorbeden en stil gebed

VIERING VAN DE MAALTIJD VAN DE HEER

avondmaalscollecte  
1. kerk, 2. werelddiaconaat

nodiging

zingen lied 377: 
 1, 2 en 3 allen; 4 vrouwen; 
 5 mannen; 6 orgel; 7 allen

TAFELGEBED

(harten omhoog:)
v: vrede met u allen.
a:  vrede ook met u
v: De harten omhoog! 

1. Waar-ach - tig   woord van       le   -   ven

 dat       op    Gods   lip  -  pen    lag,

 ook     ons     nu     toe  -  ge  -  spro  -  ken

  als       op     de      eers  -  te      dag,

   o,      licht    uit    God    ge   -   bo   -   ren

 dat        ons    nog     te  -  gen   straalt

 en      ster  -  ker     dan         te   -   vo   -   ren

 ons       op    zijn   dag     ont   -   haalt.
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a: wij heffen ze op tot de Heer 
v: Laten wij de Heer onze God dankzeggen. 
a: het past ons de Heer te danken
(dank aan God:)
v: U zegenen wij, Eeuwige,
 om de genezing van ons leven,
 om de liefde, ons aangedaan,
 om de morgen, ons toegesproken.
 Zo vaak zijt Gij voor mensen geweest
 een licht, een vuur, een spoor.
 En wanneer wij U ontbreken,
 uw Naam onder ons is zoekgemaakt,
 dan zijt Gij daar:
 als een lied, dat niet verstomt.
 Met allen, die  ons hebben voorgezongen
 durven ook wij opnieuw onze stem te 

verheffen:
a: lied 404 E:

Hei  -  lig,     hei   -   lig,     hei  -  lig,

 zul - len  wij     U      zin  -  gen.

 Hei    -     lig,        hei    -      lig,       hei  -  lig,

 moe-ten  wij    U     noe - men,

met  heel  de  schep-ping  mee

 uw      gro  -  te  da - den    roe - men!

 Zin-gen  wij   ho  -  san - na,

 he-mel-hoog ho - san  -  na!

Ze - gen  van  Gods - we - ge,

 Hij   die  komt ge  -  ze - gend

 met  de   naam  van    Hem!

 Zin-gen  wij   ho  -  san - na,

 he-mel-hoog  ho - san - na!
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(gedachtenis van Christus:)
v: Gezegend zijt Gij, 
 om Jezus, Messias, uw Geliefde,
 die de uittocht aan ons heeft volbracht,
 die uw woord aan mensen gestand deed.
 Hij is geworden tot ons brood 
  voor onderweg
 en met zijn leven
 heeft Hij onze beker gevuld.
 Hij, ons Paaslam,
 die in de nacht van de overlevering
 – dat is deze nacht –
 een brood heeft genomen,
 daar de dankzegging over uitgesproken
 het brood gebroken
 en aan zijn leerlingen gegeven en gezegd:
  ‘Neem en eet, dit is mijn lichaam,
  Dat voor u gegeven wordt,
  Doe dit, tot mijn gedachtenis.’
 En op dezelfde wijze heeft Hij 
  een beker genomen,
 daar de dankzegging over uitgesproken,
 hem rondgegeven en gezegd:
  ‘Drink allen daaruit,
  deze beker 
  is het nieuwe verbond in mijn bloed,
  dat voor u en velen vergoten wordt
  tot vergeving van zonden.
  Doe dit, zo dikwijls je die drinkt, 
  tot mijn gedachtenis.’

 Hier vieren we zijn dood
 als een Pascha voor de Heer.
 Geef ons te geloven
 dat, wat in liefde is gezaaid,
 niet verloren gaat.

a: Zijn dood gedenken wij,
 zijn opstanding belijden wij,
 zijn toekomst verwachten wij.
 Ja, Heer, kom spoedig.
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(gebed om de Geest:) 
 Laat uw Adem, uw Geest
 levenswekkend onder ons zijn,
 ons herscheppen
 tot kinderen van het Licht
 die genegenheid en trouw hooghouden,
 die hun meester in het dienen
 blijven gedenken onder de mensen.
 Want zo wordt uw Naam geheiligd,
 Zo komt uw Rijk ons nabij
 Door Hem en met Hem en in Hem,
 Jezus Christus, onze Heer, 
 die ons heeft leren bidden:

a:  onze Vader …

vredesgroet

delen van brood en wijn

zingen bij het delen: 
lied 568A

dankgebed

zingen lied 838: 1 en 2 (staande)

zending en zegen

orgelspel: 
O Lamm Gottes, unschuldig | Max Reger

Morgenavond om 19.00 uur zetten wij de viering 
van Pasen voort met viering van Goede Vrijdag in  
Pro Rege. Zaterdagavond om 22 uur is de Paaswake 
in de Hoflaankerk.

THE PASSION HIER IN DE KERK
Na de dienst kunt u hier om 20.30 uur in de 
kerkzaal naar de rechtstreekse uitzending 
van The Passion kijken. Tot die tijd is er kof-
fie of thee.


